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În prima săptămână de Florar  la Universitatea de Stat 
din Moldova a avut loc un eveniment cu totul special: Se-
natul universitar l-a onorat în mod deosebit pe un Om, pe 
un Cetăţean şi pe un Savant cu majusculă, al cărui destin 
este, într-un fel, singular. Vorbim despre remarcabila perso-
nalitate din mediul academic, universitar românesc Victor 
Spinei, acest nume de familie fiind destul de răspândit pe 
plaiurile noastre basarabene.

Şi, într-adevăr, înaltul oaspete, aşa precum a mărturi-
sit chiar în debutul 

memorabilei şedinţe (îl ci-
tăm): „mă consider român 
de obârşie basarabeneas-
că”, a impresionat profund 
membrii Senatului USM 
prin ţinuta sa, prin modes-
tia ce-l caracterizează şi, 
bineînţeles, prin profun-
zimea gândirii analitice şi 
prestanţa academică unică 
în domeniul ştiinţei şi ar-
heologiei medievale din 
Sud-Estul Europei. Prin ur-
mare, aflarea ilustrului om 
de ştiinţă şi cadru didactic 
universitar de prestigiu în 
mediul nostru academic a 
fost prilejuită de conferirea 
celui mai înalt titlu onori-
fic – Doctor Honoris Causa 
– domnului Victor Spinei. 
Despre parcursul neordinar 
al compatriotului nostru basarabean spre cele mai înalte pis-
curi ale preocupărilor în care a excelat şi continuă să exceleze 
au vorbit cu multă deschidere sufletească, în baza unor argu-
mente incontestabile, preşedintele Senatului USM, dl rector, 
profesor universitar Gheorghe Ciocanu, decanul Facultăţii 
de Istorie şi Filozofie, dl Igor Şarov, şeful Catedrei de Istorie 
a Românilor, dl Ion Eremia, bunii colegi şi prieteni ai oma-
giatului, savanţii Ion Ţurcanu şi Anatol Petrencu.

Profund şi cuprinzător s-a dovedit a fi Laudatio, prezentat 
asistenţei academice de ilustrul tracolog, mentor şi îndrumător 
al unei strălucite pleiade de tineri istorici cu vocaţie şi patrioţi 
neînfricaţi ai idealurilor noastre naţionale dl profesor univer-
sitar Ion Niculiţă. Din acest fulminant discurs Senatul USM 
a aflat multe lucruri relevante despre viaţa zbuciumată şi acti-
vitatea extinsă pe parcursul mai multor decenii a celui care a 
văzut lumina zilei pe 26 octombrie 1943 „în splendidul peisaj 

Despre luna mai se spune că este o lună bogată, o lună în 
care natura revine cu totul la viaţă şi ne lasă să ne bucurăm 
de ea. Pentru universităţi această lună este una de bilanţ al 
activităţilor ştiinţifico-didactice, de cercetare şi inovare.

Făcând această constatare, avem în vedere evenimentul le-
gat de Conferinţa Internaţională “Educaţie prin cercetare – ga-
rant al performanţei învăţământului superior”, organizată de 

Universitatea de Stat din Moldova împreună cu Universi-
tatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat din Tiraspol şi 

Universitatea de 
Stat „Al. Russo” 
din Bălţi. 

Cu un mesaj  
de  bun augur li 
s-a adresat  tine-
rilor savanţi în 
devenire dl Mi-
hail Revenco, 
prorector pen-
tru activitatea 
ştiinţifică. Dum-
nealui a elucidat 

aspectele cele 
mai semnificative 
ale procesului de 
cercetare, menţio-
nând interesul  pe 
care-l manifestă 
tinerii cercetători 

în toate domeniile ştiinţifice,  legate de cercetare şi inovare.
Lucrările conferinţei, care s-au desfăşurat în perioada 

3-4 mai 2012, au fost organizate în 5  secţii de specialitate, 
fiind inclusă şi Universitatea „Sf. Kiril şi Metodiu” din Bul-
garia.

 Cele 165 de referate prezentate la conferinţă (56 cu profil 
real şi 109 cu profil socioumanistic) au fost anterior incluse în-
tr-o culegere separată, câte un exemplar de carte fiind repartizat 

fiecărui participant. În aşa mod concurenţii au putut lua cunoş-
tinţă de lucrările colegilor, având posibilitatea să se pronunţe pe 
parcurs în mod obiectiv şi cu argumente asupra acestora, formu-
lându-şi opiniile, observaţiile şi propunerile judicioase. Cu alte 
cuvinte, culegerea în cauză le-a servit drept sursă de informare 
şi de apreciere a muncii depuse de către toţi concurenţii.

La  dezbaterile în secţii au fost aplicate diferite modalităţi şi 
tehnici de prezentare a rapoartelor: folii pentru retroproiector, 
filme de scurt metraj, înregistrate pe benzi video, ele fiind  înso-

ţite de co-
mentarii, 
m o d e l e 
compu -
taţionale 
dinamice 
şi statice, 
pos t e re 
afişate în 
săli, ta-
bele, fo-
tografii, 
etc.

Şi  în concluzie: această întrunire a tinerilor cercetători a 
demonstrat un nivel înalt de pregătire, abilităţi de utilizare a 
tehnologiilor informaţionale de ultimă generaţie, iscusinţă, dar 
şi curaj de a face ştiinţă, insistenţă în a-şi aplica capacităţile şi 
cunoştinţele acumulate, fiecare participant al conferinţei conşti-
entizând că  munca de cercetare şi inovare poate contribui esen-
ţial la îmbunătăţirea calităţii vieţii, la eficientizarea şi gestiona-
rea corectă a resurselor umane, adică a potenţialului intelectual 
de care dispune societatea noastră. A avut de câştigat prestigiul 
şcolii ştiinţifice universitare, au avut de câştigat cei mai talen-
taţi, cei mai ambiţioşi, cei mai perseverenţi. 

Larisa DRAGANCEA,
 inginer coordonator,  Secţia Protecţia şi Valorificarea 

Elaborărilor Ştiinţifice,  
Departamentul Cercetare şi Inovare

Pentru a stabili relaţii valoroase, temeinice între 
noi  trebuie să construim „podurile înţelegerii” 

care să ne unească. Sarcina aceasta poate fi realizată 
dacă omul posedă calităţi nobile şi are o educaţie co-
respunzătoare.

Aţi observat vreodată cât de iraţională uneori ni se 
pare viaţa? Ne punem întrebări căutăm răspunsuri. Fu-
gim după adevăr, descoperim minciuna; învăţăm mult, 

însuşim puţin; dorim să devenim oameni educaţi, distrugem valorile 
morale. Anume în aceasta constă paradoxul vieţii.

Omul nu se naşte cu imperfecţiuni, ci  le acumulează pe parcursul 
vieţii. El îşi formează caracterul şi manierele, stilul individual,  după 
care  îşi  trăieşte viaţa şi îşi realizează planurile. Educaţia este doar un 
proces în care omul chiar de la început învaţă să vorbească atunci când 
trebuie şi  să tacă atunci când nu trebuie.  Aceasta, într-adevăr, este o 
artă. Însuşind-o, ai  putea deveni un om de succes.

 Cu părere de rău, în goana zilnică după cele materiale, oamenii 
preţuiesc mai mult banii, în loc să valorifice calităţi frumoase ale su-
fletului.  Experienţa de viaţă ne învaţă că fiecare om trebuie neapărat 
să aibă cei şapte ani de acasă  pentru a ajunge o personalitate. Sunt 
sigură că totul vine din familie. Copilul trebuie să aibă un exemplu, 
pentru ca să-şi  cultive anumite virtuţi şi deprinderi. 

El trebuie să aleagă o cale corectă de comportare, să simtă limitele 
existente  dintre frumos şi impertinenţă, diferenţa dintre lucruri bune 
şi rele. Simţul acesta este fin, ca parfumul, şi orice om  are o meto-
dă proprie de evaluare. Ceea ce este bine pentru unul, nu e admisibil 
pentru altul şi invers. Totul depinde de educaţie, precum spuneam, 
de nivelul de cunoştinţe, de familie, de oamenii care ne  înconjoară 
şi, fireşte, de  fiecare persoană în parte, deoarece  a fi  om educat în-
seamnă a te manifesta ca o individualitate  integră şi puternică. Cu alte 
cuvinte, pentru a crea o lume sănătoasă, e nevoie ca sufletul nostru să 
fie sănătos, iar pentru ca să ne respecte cei de lângă noi, se cuvine să 
ne respectăm înainte de toate pe noi înşine. Adică, să avem capacitatea 
de a construi tot între noi, şi pentru noi, acele „Poduri ale înţelegerii” 
între oameni despre care vorbeam la începutul acestor notiţe. Cred că 
aceasta este o artă,  pe care viaţa ne-o impune s-o însuşim cu toţii.

 Alexandra PODLESNOVA,
anul I, grupa rusă, nr. 166, Facultatea  de  Limbi şi Literaturi 

Străine, Specialitatea Limba engleză- Limba franceză

A  fi personalitateTraseele cunoaşterii

Contactează-ţi spiritul de investigator, încrederea  în sine şi participarea reuşită îţi este garantată

Galeria personalităţilor USM

basarabean” (vorba invitatului nostru), adică în pitoreasca aşe-
zare de codru Lozova, şi care, doar la câteva luni de viaţă, ia 
împreună cu părinţii săi calea pribegiei.

Ulterior, împrejurările vieţii se derulează astfel încât Iaşiul 
lui Creangă şi Eminescu să-i devină, după cum afi remarcă 
Domnia sa: „Oraşul meu de suflet, în care s-a proiectat în-
tregul ciclu existenţial de mai încolo”. Anume în acest centru 
istoric al culturii şi spiritualităţii româneşti celebrul lozovean 
îşi face studiile preuniversitare (Liceul „C. Negruzzi”), apoi, în 
mod strălucit, obţine studiile superioare la Facultatea de Isto-

rie şi Filozofie a celei mai 
vechi universităţi româneşti – „Al.I. Cuza”. În virtutea capaci-
tăţilor sale deosebite, proaspătul absolvent este observat şi re-
marcat de ilustrul profesor Mircea Petrescu – Dâmboviţa, care 
îl şi angajează ca cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi 
Arheologie „A.D. Xenopol” din Iaşi. Concomitent cu scurgerea 
anilor vine şi recunoaşterea internaţională a celui al cărui nume 
se înscrie cu litere de aur în patrimoniul istoric şi arheologic al 
României moderne.

 Numele lui Victor Spinei devine cunoscut în cele mai 
importante centre universitare din Anglia, Austria, Bulgaria, 
Franţa, Germania, Israel, Italia, Polonia, R. Moldova, SUA, 
Suedia, Ucraina, Ungaria… Cităm un fragment din Laudatio: 
„Documentaţia istorică şi arheologică consistentă şi, în cele 
mai frecvente cazuri, inedită, interpretarea critică şi sugesti-
ile constructive l-au plasat (pe Victor Spinei – n.n.) în istori-
ografia românească şi în cea aferentă spaţiului Europei de 

Sud-Est drept un istoric şi arheolog de mare valoare”… Cu 
alte cuvinte, imensa operă a istoricului şi arheologului Victor 
Spinei (circa 70 de monografii, peste 110 studii, 4 cursuri uni-
versitare, 14 sinteze monografice, peste 100 de note etc., etc.) 
se încadrează organic şi indispensabil în istoriografia româ-
nească şi universală.

În finalul vibrantei ceremonii, cel de al 28-lea Doctor 
Honoris Causa al USM, Victor Spinei, vădit emoţionat, a 
mulţumit Senatului şi conducerii Universităţii pentru cinstea 
ce i s-a acordat, reflectând concomitent asupra unor fenome-

ne din lumea noastră contemporană, a mărturisit şi despre 
starea dumisale de afecţiune profundă faţă de baştina basa-
rabeană, a scos în evidenţă şi imaginea câtorva personalităţi 
de valoare din partea stângă a Prutului, al căror destin s-a in-
tersectat şi cu al dumisale, în această ordine de idei invocând 
imaginea celui mai mare lingvist al secolului XX, Eugeniu 
Coşeriu, a devotaţilor săi prieteni şi fraţi de sânge Nicolae 
Dabija şi Valeriu Matei, neuitând a-l elogia şi pe neînvinsul 
consătean, mitropolitul Nestor Vornicescu, de care l-au legat 
multe clipe luminoase.

Înainte de a spune celor prezenţi „la revedere”, şi nicide-
cum un „adio”, distinsul nostru oaspete a fost însoţit de urmă-
torul mesaj al domnului rector Gheorghe Ciocanu: „Meritul 
enorm al Domniei Voastre este acela că sunteţi în stare să 
creaţi oameni deosebiţi şi pentru Republica Moldova, că 
aveţi harul, puterea şi energia imensă de a ne transmite şi 
nouă principiile academice rezistente. Vă mulţumim pentru 
toate acestea. Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi, şi rodnici ani 
înainte”. 

În încheiere, vă zicem şi noi, onoratul nostru Profesor: Vi-
vas, Crescas, Floreas!!

Mihai MORĂRAŞ

Momentul solemn de 
înveşmântare a profesorului 
şi savantului Victor Spinei cu 

Mantia Doctor Honoris Causa a 
Universităţii de Stat din Moldova.

Domnul rector Gheorghe Ciocanu demonstrează asistenţei 
forma grafică în expresie străveche ( aşa cum  se  scriau 

cândva gramotele domneşti şi letopiseţele istorice) a 
Laudatio, adrest omagiatului nostru.

Domnul Mihail Revenco, prorector 
pentru activitatea ştiinţifică, asistat de 

domnul academician Mitrofan Ciobanu 
( Universitatea de Stat din Tiraspol 
cu sediul la Chişinău) adresează 

participanţilor conferinţei un mesaj de 
felicitare şi de bun augur.
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Conferinţa urmează să ofere răspunsuri 
ştiinţifice  nepărtinitoare la foarte multe întrebări

Această întrunire academică îşi pune ca scop să abordeze 
critic cel mai controversat şi important eveniment istoric al 
poporului nostru - pactul de la Bucureşti din 1812, pentru a 
avea o mai bună cunoaştere şi percepere a locului nostru în 
istorie şi în lume.

Acum 200 de ani, Ţara Moldovei, care era atestată 
pe harta politică a lumii mai mult de patru secole, a cu-
noscut o profundă dramă în istoria sa multiseculară. Te-
ritoriul de est al Moldovei, dintre Prut şi Nistru, sau cum 
i se mai spunea pe timpuri „Moldova de peste Prut”, a 
fost anexat la Imperiul Rus. Acest act politico-militar s-a 
produs pe fundalul unei ample confruntări de forţe şi de 
interese ale marilor puteri europene în zona Balcanilor.

…Având deja o importantă restanţă istorică faţă de 
Europa Centrală şi de Vest, în chiar zorii epocii moder-
ne, locuitorii Principatului Moldovei aveau să fie supuşi 
unui nou cataclism, cu implicaţii multiple şi profunde. 
Se are în vedere evenimentul produs acum 200 de ani, 
în ziua de 16 mai 1812, când, la capătul unui război de 
uzură declanşat încă din toamna anului 1806, în incinta 
Hanului Manuc din Bucureşti, a avut loc procedura oficială de 
semnare a Tratatului de pace ruso-turc de către împuterniciţii 
celor două imperii. Tratatul de pace conţinea 16 articole de 
bază şi, separat, alte două articole secrete. Articolele 4 şi 5 
vizau, la modul direct, soarta Principatului Moldovei.

Astfel, în conformitate cu articolul 4, „se prevedea ca ho-
tarul dintre cele două state să fie râul Prut, de la intrarea aces-
tuia în ţara Moldovei şi până la locul unde se întâlneşte cu flu-
viul Dunărea, iar de acolo să urmeze partea stângă a fluviului 
Dunărea până la Gura Chiliei şi până la mare, iar gura amintită 
să fie folosită în comun de ambele părţi”.

Noul teritoriu intrat în componenţa Imperiului Rus în 
urma războiului ruso-turc din 1806-1812 constituia mai mult 
de jumătate din Principatul Moldovei, conţinând raialele Ho-
tin, Bender, Akerman, Chilia, Ismail şi Reni, tatarlâcul din 

SĂ  CUNOAŞTEM  ADEVĂRUL  CURAT!
Învăţămintele istoriei

CONFERINŢĂ  DEDICATĂ  ANULUI 1812,  CEL  MAI  IMPORTANT  EVENIMENT  ŞTIINŢIFIC  AL  ANULUI

Bugeac, ţinuturile Bălţi, Soroca, Orhei, Lăpuşna, Hotărniceni, 
Codrul Tigheciului şi Greceni cu 17 târguri şi 685 de sate cu o 
populaţie totală de 482.630 de suflete, fiind cu 7.400 km2 mai 
mare faţă de cel rămas sub oblăduirea domnului Moldovei.

Chiar dacă relativ modestă comparativ cu teritoriile imense 
ale Rusiei imperiale, noua achiziţie teritorială era mai mare de-
cât teritoriul Danemarcei, Elveţiei, Olandei sau al Belgiei.

În cadrul Imperiului Rus, Basarabia a parcurs, din punctul 
de vedere al statutului juridic, calea de la o entitate administra-
tiv-teritorială autonomă la cea de tip de gubernie, transformân-
du-se într-o societate de periferie a imperiului şi înregistrând o 
dezvoltare întârziată.

Actul din 1812 a afectat mediul cultural-istoric tradiţional în 
evoluţia lui firească: în ţinut se formează treptat un nou climat 
spiritual, un nou mediu social şi cultural. Evoluţia culturii naţio-
nale în limitele spaţiului Moldovei istorice, care până la acel act 
politico-militar prezenta un proces unic şi integrat, după 1812 
a continuat paralel în medii social-politice, cultural-istorice şi 
ideologice diferite. Rupt de vatra multiseculară a statului mol-
dovenesc şi de restul spaţiului românesc şi inclus într-un spaţiu 
imperial multietnic, fenomenul cultural basarabean a fost forţat 
să facă eforturi tenace pentru a rezista şi a se afirma.

Includerea Basarabiei în mediul etnic, cultural-spiritual şi 

lingvistic al Rusiei din sec. XIX, infiltrarea şi sedimentarea 
în societatea basarabeană a elementelor etnice şi cultural-spi-
rituale eterogene au contribuit la proliferarea pluralismului 
cultural, lingvistic şi confesional, dar, pe de altă parte, pro-
movarea intensă a unei politici de uniformizare etnoculturală 
a avut drept consecinţă modificarea şi alterarea mediului etnic 
şi cultural autohton, specificul moldovenesc mai păstrându-se 

şi conservându-se doar în mediul rural.
Din perspectiva istorică de 200 de ani, evoluţia Ba-

sarabiei în secolul XIX - începutul secolului XX a fost 
marcată de fenomene şi orientări controversate: episoade 
de modernizare a vieţii social-economice, de investiţii 
aparente, pe de o parte, şi instaurarea unui regim de cruntă 
oprimare spiritual-naţională şi deznaţionalizare a băştina-
şilor, pe de altă parte.

… Este de remarcat faptul că Academia de Ştiinţe a 
Moldovei, prin specialiştii de marcă pe care îi întruneş-
te, şi-a exprimat în repetate rânduri opinia asupra unor 
probleme de maximă importanţă şi actualitate ştiinţifică 
şi publică, inclusiv asupra problemei denumirii Limbii 
Române, a semnificaţiei datei de 28 iunie 1940 în isto-
ria noastră, a altor probleme nodale, contribuind, prin 

aceasta, la instaurarea adevărului ştiinţific şi menţinerea 
unui climat moral de stabilitate şi bună înţelegere în cadrul 
societăţii...

În acest context, este, credem, o datorie a istoricilor con-
temporani, şi nu numai a celor din R. Moldova, ci şi a speci-
aliştilor în domeniu din România, Rusia, Turcia, Ucraina, din 
alte ţări, care au dat curs invitaţiei noastre comune cu Aca-
demia Română, să definească măsura şi modalitatea în care 
evenimentele anului 1812, prin Pacea de la Bucureşti, au in-
fluenţat procesele derulate ulterior în această parte pruto-nis-
treană şi sud-est europeană, iar Conferinţa internaţională pe 
care o inaugurăm astăzi urmează să ofere răspunsuri ştiinţifice 
nepărtinitoare, echidistante şi pertinente la aceste şi multe alte 
interogaţii… 

 Gheorghe DUCA,
academician, preşedintele AŞM

În perioada 7-8 mai 2012, la Universitatea de Stat din Mol-
dova (Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi 

Administrative), s-au desfăşurat (devenite deja tradiţionale) Zi-
lele Europene. Manifestările din acest an au fost deosebite, fiind 
marcate de  inaugurarea, în cadrul Universităţii, a Centrului 
de Studii Europene, structură universitară creată prin deciziile 
Senatului şi Rectoratului USM. Sperăm ca acest Centru să con-
tribuie substanţial la rezolvarea mai multor probleme legate de 
pregătirea ţării noastre pentru integrarea în spaţiul european. (La 

acest subiect ziarul „Universitatea” s-a referit în nr. din 28 
februarie 2012). Evenimentul a fost posibil datorită entuzias-
mului, insistenţei  şi eforturilor organizatorice depuse de profe-
sorul universitar Grigore Vasilescu.

Moderatorul acestor festivităţi fiind decanul Facultăţii Relaţii 
Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative dl Vasile Cuj-
bă, ne-au onorat prin prezenţa domniilor lor  Dirk Schuebell, 
Ambasador, Șeful Delegației Uniunii Europene în Republi-
ca Moldova și  Iurie Leancă, viceprim-ministru, Ministru 
al Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii 
Moldova. Prin mesajele lor prieteneşti de felicitare înalţii oas-
peţi i-au felicitat pe cei prezenţi cu ocazia Zilei Europei şi inau-
gurarea Centrului de Studii Europene, exprimându-şi speranţa 
că studenţii, masteranzii, doctoranzii, cadrele didactice  se  vor 
include  şi mai activ în procesele de integrare europeană, viabilă 
şi constructivă a ţării noastre. Evenimentul a fost salutat de dl 
Mihail Revenco, prorector USM, de dl Teodor Lucian Moga, 
doctor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, precum şi de dl Gri-
gore Vasilescu, profesor universitar, director al Centrului de 

Studii Europene şi coordonatorul manifestărilor în cauză. În sală 
s-au aflat  studenţi şi cadre didactice  de la alte facultăţi, precum 
şi de la alte instituţii universitare din republică. În cadrul cele-
brării Zilei Europei,  cu un viu interes  a fost ascultată prelegerea 
dlui Dirk Schuebell, ”Politica externă a UE după Tratatul 
de la Lisabona”.  Cu o comunicare la obiect s-a prezentat dna 
Savela Starciuc, coordonator de proiect( Centrul de Informare 
Europeană a Bibliotecii  B. P. Haşdeu din Chişinău).

În cadrul aceloraşi Zile Europene (ediţia a treia) s-a ţinut Se-
minarul Internațional 
Jean Monnet în inte-
grare europeană ”Ro-
mânia și Republica 
Moldova în context 
regional”, acțiunea fi-
ind realizată în comun 
cu  Universitatea „Al. I. 
Cuza „ din Iaşi. 

Seminarul a pus în 
discuţie subiecte ma-
jore ale relaţiilor dintre 
România şi Republica 
Moldova în contextul 
regional al integrării eu-
ropene, inclusiv: ”Pute-

rea blândă și noile cadre de analiză a raporturilor România 
- Republica Moldova”; ”Identitate prin istorie. România și 
Republica Moldova”; ”România și Republica Moldova în 
context regional: aspecte economice și comerciale ale inte-
grării și cooperării regionale și europene”; ”România și 
Republica Moldova în context regional: aspecte culturale 
și civilizaționale”, prezentate respectiv de dl Lucian Dârdală, 
doctor, Universitatea Mihail Kogâlniceanu, Iaşi, dl Radu Cucu-
teanu, doctor, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi, dl Teodor Luci-
an Moga, doctor, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi,  dl Grigore 
Vasilescu, prof.univ., USM. 

Fiecare aspect a fost discutat în cadrul secțiunilor Q&A, 
studenţii având posibilitatea  să-şi exprime propriul punct de 
vedere, libertatea de a interveni cu anumite obiecții  şi comple-
tări. Participanţilor la seminar le-au fost înmânate Certificate ale 
Centrului  de Studii Europene au Universităţii „Al.I.Cuza” în 
asociere cu USM. 

 Cristina MORARI, 
lector, Facultatea  de Relaţii  Internaţionale,

Ştiinţe Politice şi Administrative
 Violina MARDARI,

 studentă, Facultatea  de Relaţii  Internaţionale,
Ştiinţe Politice şi Administrative

Meridianul integrării europene

(Zilele Europei la USM)

Imaginea USM

USM:  DIN  NOU  CU  MEDALII  DE  AUR 
(EXPOZIŢIA  EUROPEANĂ  A  CREATIVITĂŢII  

ŞI  INOVĂRII  „EUROINVEST – 2012”

Forumul Inventatorilor Români, în parteneriat cu Uni-
versitatea Tehnică „Gh. Asachi”, cu Universitatea „Al. 

I. Cuza” şi „EUROPE DIRECT” , Iaşi, au organizat în 
perioada 10-12 mai curent, în fosta capitală a Moldovei 
lui Ştefan cel Mare, Expoziţia Europeană  a Creativităţii 
şi Inovării „EUROINVEST – 2012”, ediţia a IV-a, care 
s-a desfăşurat în Sala 
Paşilor Pierduţi (Uni-
versitatea Al. I. Cuza). 
Evenimentul a scos în 
valoare realizările în 
domeniu ale inventato-
rilor, ale cercetătorilor, 
precum şi ale studenţi-
lor şi doctoranzilor de 
la centrele universitare 
cu profil de cercetare.
La această prezentare de amploare au luat parte cercetători  
şi inventatori din România, Republica Moldova, Croa-
ţia, Egipt, Spania, Ucraina, Marea Britanie, Iran, Ma-
laysia, Indonezia, Coreea  de Sud şi Federaţia Rusă. 
În cadrul expoziţiei au fost prezentate invenţii, tehnolo-
gii, cercetări şi proiecte. O surpriză pentru vizitatori a fost 
Workshop-ul „Creativitatea românească în context eu-
ropean”, dar şi Salonul naţional de carte tehnico-ştiinţifi-
că, unde au fost expuse volume de specialitate apărute în 
ultimii doi ani la diferite edituri din cele mai mari centre 
ştiinţifice şi universitare din România.
Or, Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării „EU-
ROINVEST -2012” a promovat spiritul înalt de creativita-
te şi inovare, rezultatele unor cercetări fundamentale, pre-
cum şi unele direcţii strategice din domeniul transferului 
tehnologic de ultima oră.
Universitatea de Stat din Moldova s-a prezentat cu 3 ela-
borări ştiinţifice fundamentale în domeniul chimiei eco-
logice, ele fiind apreciate cu două medalii de aur şi una 
de bronz.
   Iată numele autorilor: Gheorghe Duca, Valentin Bobei-
că, Victor Covaliov şi Olga Covaliova.
Expoziţia nominalizată a finalizat cu editarea unui Catalog 
în limba engleză care a inclus în copertele sale toată infor-
maţia despre lucrările prezentate şi amănunte vizându-i pe  
autorii acestor performanţe.

Eleonora BOLBOCEANU,
specialist- coordonator în Marketing, 

Departamentul Cercetare şi Inovare, USM

Oaspetele de onoare al profesorilor şi studenţi-
lor de la FRIŞPA, dl ambasador  Dirk Schuebell, rosteşte 

în faţa celor prezenţi un discurs la tema zilei.

Dat fiind faptul că cel mai important eveniment ştiinţific al anului 2012 este 
Conferinţa internaţională „Basarabia – 1812. Problemă naţională, implicaţii 
internaţionale”, care şi-a ţinut lucrările pe 14 – 16 mai la Chişinău şi la Iaşi, 
redacţia ziarului „Universitatea” pune la dispoziţia cititorilor noştri Discur-
sul inaugural extrem de important şi actual al domnului academician Gheor-

ghe Duca, preşedintele AŞM, domniei sale aparţinându-i meritul exclusiv ca 
acest eveniment, cu adevărat istoric, să aibă loc, iar opinia publică largă, şi 
în special, cei din tânăra generaţie, să afle ce s-a întâmplat într-adevăr în acel 
dramatic 16 mai 1812, când Ţara Moldovei lui Ştefan cel  Mare a fost despica-
tă în două de sabia păgână a două imperii crunte, hulpave, hrăpăreţe.

DESCHIDERE SPRE ORIZONTURI NOI
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INCOMPARABIL  STRATEG  ŞI  
OM  AL  OMENIEI

 

Prea multă tristeţe în comunitatea universitară, prea multe pierderi din 
rândurile noastre. Vineri, după o tragedie prin care a trecut USM (în 

noaptea zilei de luni, 23 aprilie, într-un stupid accident rutier, şi-a pierdut 
viaţa dragul nostru prorector Tudor Arnăut – n.r.) am aflat despre o altă tra-
gedie: a plecat în lumea celor drepţi un om al omeniei, un academician al 
academicienilor, o personalitate, un Rector al Rectorilor Universităţii de Stat 
din Moldova. 

Anume în perioada lui Boris Efimovici Melnic USM şi-a extins influenţa în 
societate, s-a consolidat comunitatea universitară împreună cu infrastructura ei. 
Anume în acea perioadă şcolile ştiinţifice au demonstrat influenţa în durabilita-
tea unei instituţii de învăţământ superior, rolul şi esenţa lor în integrarea învăţă-
mântului superior, al cercetării şi inovării. Universitatea de Stat din Molodva i-a 
apreciat înalt contribuţia şi meritele personale în dezvoltarea instituţiei noastre: 
primul şi unicul Rector Emerit al Universităţii de Stat din Moldova.

Dar cel mai important pentru echipa noastră a fost binecuvântarea Dvs. 
atunci când s-a aprobat Planul Strategic de evoluţie al USM pentru anii 2008 – 2014, plan 
corelat cu şase programe de evoluţie, inclusiv cel de cercetare universitară cu acţiuni con-
crete de redresare a situaţiei în comunitatea noastră.

Vom ţine cont de toate cele spuse de Dvs., dar mai ales de grija faţă de om şi atmosfera 
creatoare din Universitatea de Stat din Moldova, pe care ne-aţi lăsat-o drept moştenire.

Dumnezeu să vă odihnească în pace şi să ne iertaţi dacă am greşit cu voie sau fără de 
voie.

Gheorghe  CIOCANU,
rectorul Universităţii de Stat din Moldova, profesor universitar

In memoriam

Omul moare pentu o casă; nu pentru obiecte şi ziduri. Moare pentru o catedrală; nu pentru pietre. Moare pentru un popor, nu pentru gloată; Moare 
pentru dragostea de om, dacă Omul este cheia de boltă a unei Comunităţi… 

BORIS  MELNIC,
academician, rector al Universităţii de Stat din Moldova în perioada 1974-1992

AETERNUM  VALE

PE  UN  LOC  DE  CINSTE  ÎN  PANTEONUL  
NAŢIONAL

În aceste clipe cernite, când  aripa neagră a morţii şi-a lăsat vălul sinistru şi 
asupra chipului academicianului Boris Melnic, suntem alături de familia, 

rudele, prietenii şi colegii dumnealui, exprimându-le sincere condoleanţe şi senti-
mente de profundă compasiune.

Ilustru savant, Boris Melnic, pe lângă titlul de academician al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, a fost, în primul rând, un cercetător renumit chiar de la înce-
puturile carierei dumisale fulminante. Fiind încadrat în diverse activităţi din anii 
studenţiei, şi-a găsit drumul propriu, care l-a călăuzit spre piscurile necunoscute şi 
nebănuite ale ştiinţei. Astfel, domeniul consacrat de cercetare al academicianului 
îl constituie formarea reacţiilor adaptive protectoare şi sporirea dirijată a rezisten-
ţei organismului uman, cercetări fundamentale în domeniul fiziologiei sistemului 
neuroendocrin. 

Dar, fiind prin vocaţie un  iscusit pedagog şi un mare exponent al culturii naţio-
nale, regretatul Boris Melnic a mai desfăşurat o vastă activitate managerială, didac-
tică şi de culturalizare. El a fost cel mai longeviv rector din republică (pe  parcursul 
anilor 1972-1992 a deţinut funcţia de rector al Universităţii de Stat din Moldova în timpuri 
deloc uşoare). A scrutat necunoscutul fiind preşedinte al Comisiei Superioare de Atestare şi 
preşedinte al Consiliului de Expertiză. 

Nu pot fi eclipsate nici calităţile morale şi nobile ale Omului cu suflet mare Boris Melnic: 
înţelepciunea, curajul civic, verticalitatea intelectuală, perseverenţa, echilibrul, hărnicia, bună-
voinţa, dragostea de viaţă şi de oameni, atitudinea tandră faţă de familie. 

Numele academicianului Boris MELNIC – promotor  distinct şi consecvent al ştiinţei, al 
culturii al şi vieţii publice  se va afla pe un loc de cinste în panteonul nostru naţional.

Gheorghe DUCA,
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

PERPETUAREA  MOŞTENIRII   UNIVERSITARE

Academicianul Boris Melnic face parte din strălucita generaţie de intelectuali din Repu-
blica Moldova care a pus temelia învăţământului nostru naţional. Este locul să amintesc 

un moment care a marcat nu numai puternica şi curajoasa personalitate a lui Boris Efimovici 
Melnic, dar şi imaginea Universităţii noastre, la cârma căreia se afla în anii zbuciumaţi şi fier-
binţi de revenire la adevăr. Anume la finele anilor ‘80 şi începutul anilor ‘90 de aici, din insti-
tuţia noastră, şi-a luat avântul mişcarea de eliberare naţională, rectorul nostru încuviinţând şi 
susţinând elanul patriotic al studenţilor şi al profesorilor universitari.

Iar rezultatele muncii sale în cei 18 ani cât s-a aflat la cârma universităţii au fost ca o cresto-
maţie, ca o carte de căpătâi pentru el, dar şi pentru cei care i-au luat şi-i vor continua moştenirea 
universitară. Dumnezeu să-l aibă în Paza Sa, iar noi să-i păstrăm amintirea luminoasă ca o 
călăuză în toate faptele noastre.

Gheorghe RUSNAC, 
academician, ex-rector al Universităţii de Stat din Moldova

PROFESIA DE A FI OM

Purtând povara bunătăţii, dar şi a responsabilităţii sociale enorme în diverse posturi de 
conducere în lungul drum al căutării de sine şi al descoperirilor,  ilustrul savant şi pro-

fesor Boris Melnic, pe lângă meritele sale excepţionale,  s-a identificat, a pus în valoare, a ac-
centuat, a cultivat şi a apreciat calităţile înalte omeneşti, gând pe care îl va remarca îndeosebi: 
„Cea mai dificilă profesie este cea de a fi om. A fi om este marea artă şi calitate supremă de 
a simţi întotdeauna responsabilitatea faţă de om. Este datoria noastră sfântă de a păstra 
această calitate – omenescul...”

Toate studiile sale, peste 500 la număr, recunoscute departe de hotarele ţării, sunt percepute 
ca trecute prin sufletul său mare, generos, prin prisma omeniei, ca primă calitate prin care se 
poate manifesta prolific un cercetător erudit, un pedagog excelent, un savant notoriu, un împă-
timit al umanismului, cu peste 34 de discipoli – doctori /doctori habilitaţi, care-i duc faima pe 
întregul glob pământesc.

Aşa va rămâne academicianul Boris Melnic: RECTOR EMERIT al Universităţii de Stat 
din Moldova – o mândrie şi o imagine monumentală nu numai a instituţiei noastre, nu numai a 
comunităţii ştiinţifice, dar şi  a întregii noastre ţări.

Mihail REVENCO,
prorector pentru Activitatea Ştiinţifică,  profesor universitar

„A MUNCIT ŞI NE-A ÎNVĂŢAT A MUNCI...”

În aceste clipe ne părăseşte cel ce ne-a învăţat multe, plecând  din lumea materială în 
lumea sufletului, în lumea necorporală, adică a divinului. Petrecem în ultimul drum o 

personalitate marcantă a sistemului educaţional şi a ştiinţei naţionale. Ne părăseşte un nume 
care a marcat pe numeroşi tineri, corpul profesoral ai acestei instituţii universitare, pe savanţi, 
pe toţi acei care l-au contactat şi pentru care a servit drept model de ţinută ireproşabilă, de 
demnitate şi curaj. Ne părăseşte consăteanul meu, devotatul fiu al comunei Briceni, Dondu-
şeni, născut din părinţii Catinca şi Efim Melnic. 

Rectorul-academician  Boris Melnic  a creat, a administrat maestuos, a muncit, a cercetat, 
a scris cu o peniţă  deosebită, neordinară – cu  peniţa ardorii, peniţa exigenţei, a competenţei 
şi  a calităţii. Aceste principii de viaţă şi de  activitate i-au permis să imprime dimensiuni 
impresionante vieţii academice şi universitare. 

Azi e în doliu nu numai Universitatea noastră, nu numai cei care l-au avut în calitate de 
Rector, azi îl vă deplânge un sat, îl vă deplânge casa părintească,  poarta pe care am pus mâna 
în zilele Paştelor Blaginilor şi care era rece, îl deplâng  şi numeroşii intelectuali ai satului care 
i-au dus faima în lumea întreagă. 

Aţi fost un neobosit generator de omenie şi de lumină pentru noi toţi. Îl rugăm pe bunul 
Dumnezeu să vă dea lumina Lui veşnică şi un loc în Împărăţia Cerurilor unde aţi plecat.

Ana BONDARENCO,
profesor universitar, doctor habilitat

OMUL DE LA CARE AM DEPRINS DEMNITATEA

Despre Rectorul, academicianul Boris Melnic astăzi s-a vorbit  cu o deosebită dragoste. 
Acest mare om de ştiinţă şi de o aleasă cultură s-a condus de principiul: Basarabia noas-

tră are nevoie nu numai de specialişti în diferite domenii, dar, în primul rând, de intelectuali. 
Astăzi sunt profund  emoţionat că au venit să-l conducă în ultimul drum anume reprezentanţii 
intelectualităţii basarabene, în bună parte, instruiţi şi educaţi de academicianul Boris Melnic.

Puţină lume ştie că academicianul Boris Melnic a participat nemijlocit la declanşarea 
mişcării de eliberare naţională de la finele anilor 80 şi începutul anilor 90 ai secolului trecut, 
mişcare în masă care a început aici, la Universitate. Studenţimea de atunci a fost prima care 
s-a ridicat la luptă şi alături de ea s-a aflat rectorul  Boris Melnic.

Şi dacă e să vorbim despre familia Melnic, această familie trebuie încă profund studiată, 
fiindcă a fost una de excepţie. În anul 1965, când am fost criticat şi alungat de la Institutul de 
Economie al Academiei, m-a invitat Ana Melnic, soţia academicianului, care deţinea o func-
ţie responsabilă la Comitetul Central. Credeam că mă va mustra, mă va critica, însă dumneaei 
mi-a dat de înţeles că, adică, faci bine băiete, continuă aşa şi mai departe, oricum  timpurile 
se vor schimba.

Mă inchin în faţa chipului luminos al academicianului Boris Melnic şi-l rog pe Cel de Sus 
să-l aibă în Paza Sa.

Sergiu CHIRCĂ,
academician, membru de onoare  al Academiei Române

UN  OM  MAI  MULT  DECÂT  OM...

Academicianul Boris Melnic A fost o personalitate remarcabilă, Rector al rectorilor, Omul 
mai mult decât Om, mai mult decât savant, mai mult decât pedagog, Omul cu Majusculă.

Toată viaţa a purtat dulcea povară a bunătăţii şi a responsabilităţii sociale enorme în 
diverse posturi de conducere. Dascălul miilor de absolvenţi ai Universităţii de Stat din Mol-
dova, Îngerul păzitor al discipolilor, dintre care 34 au devenit doctori şi doctori habilitaţi, 
aceştia activând şi astăzi cu succes în diferite ramuri ale economiei naţionale în ţară şi peste 
hotare: Vietnam, Germania, Mali, Iordania, Sudan, Burkina Faso,  Guineea, Guineea - Bi-
say, Bielorusia, Ucraina, Israel.

A fost pentru noi un model viu de demnitate, onestitate, cumsecădenie, bonomie. De la el 
am învăţat metodologia muncii ştiinţifice la fiziologia umană. Vasta operă (peste 650 de lucrări 
ştiinţifice în domeniul fiziologiei, neurologiei, homologiei) a Domniei sale este recunoscută 
departe de hotarele ţării. Marele savant şi pedagog ne-a altoit dragostea de oameni, de studenţi. 
În fiecare student, colaborator, indiferent de postul pe care-l ocupa, vedea o personalitate.

Academicianul Boris Melnic ne-a transmis dragostea de viaţă, de bonomie, de cumsecăde-
nie, de omenie. Accentua mereu că mişcarea înseamnă viaţă. Inspira celor din jur încredere în 
puterile proprii, emana un magnetism încărcat cu omenie şi bunătate nemărginită.

Scumpul nostru Dascăl! Iertaţi-ne dacă am greşit cu ceva! Dumnezeu să Vă odihnească în 
pace şi să Vă primească în Împărăţia sa!

Aurelia CRIVOI,
 discipol, şefa Catedrei Biologie Umană şi Animală,  doctor habilitat, 

profesor universitar

TIMPUL  NU-I  VA  ŞTERGE  URMA

Comunitatea  ştiinţifico-pedagogică a Republicii Moldova, şi nu numai, trece prin clipe 
de grea cumpănă. A plecat dintre noi un remarcabil fiu al acestui pământ, un simbol al 

naţiunii, un iubitor de oameni. Rectorul Emerit, academicianul  Boris Efim Melnic.
În doliu este conducerea de vârf a Republicii Moldova în persoana Preşedintelui, dom-

nul Nicolae Timofti şi a Prim-Ministrului, domnul Vladimir Filat, care au venit să vă aducă 
un ultim omagiu. Acestă atitudine, odată în plus, demonstrează înalta apreciere a activităţii 
Domniei Voastre care a fost menţionată cu cea mai înaltă distincţie de stat Ordinul Republicii 
şi cu multe alte menţiuni de mare prestigiu. 

Regretate profesor, aţi plecat în lumea celor drepţi, împăcat cu conştiinţa că aţi reuşit mul-
te, contribuind la maximum la dezvoltarea ştiinţei, a învăţământului şi a culturii din Republi-
ca Moldova. Aţi devenit un Nume de prestigiu în Patrimoniul culturii şi ştiinţei moldave. Aţi 
slujit cu dragoste şi sacrificiu naţiunea! Timpul nu va şterge nicicând urma pe care aţi lăsat-o 
pentru posteritate. Aţi fost şi veţi rămâne un arbore falnic şi cu mare rod pentru actuala şi 
viitoarea intelectualitate basarabeană.

Dumnezeu să vă aibă în pază!
                                                                                               Petru CHETRUŞ,

profesor universitar

 A  de S.-Exupery

(11.02.1928-
27.04.2012)
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Nu eşti  pe deplin sigur de calitatea unui om decât în momentul morţii sale. Întreaga lui viaţă constituie dovada calităţii sale...

AETERNUM  VALE

TUDOR  ARNĂUT, 
prorector, doctor, conferenţiar universitar

R. Vailand

LUMINA  UNUI ASTRU  
CE  NU  S-A  STINS

A luminat ca un astru. Pentru toţi pe care i-a iubit şi pentru mulţi ani 
înainte – prin urmele pe care le-a lăsat…

S-a stins ca un fulger cu sentimentul că viaţa e frumoasă şi a o iubi, 
pur şi simplu, e prea puţin – trebuie să te consacri totalmente pentru a trăi 
fiecare clipă aşa cum ai trăit-o pentru ultima dată, bucurându-i pe cei din 
jur cu roadele tale. Se grăbea să facă mereu acest lucru pentru a nu rata 
şansa –  cea de a fi Om mereu. A fost un model de coleg, manager, un bun 
prieten al tineretului studios care-şi ordona gândurile strategic. Om de o 
aleasă modelare, un optimist nemaipomenit care a iniţiat zeci de proiecte, 
celelalte urmând să fie implementate. Toate calităţile lui le  vom păstra în 
memoria noastră, iar faptele lui  ne orientează spre materializarea ideii de 
a-i înălţa un monument.

Rectoratul, Senatul  Universităţii de Stat din Moldova, Alianţa Stu-
denţilor USM, întreaga comunitate  universitară  sunt zguduiţi de moartea 
prematură a prorectorului în probleme sociale Tudor Arnăut, doctor în 
istorie, conferenţiar universitar, şi exprimă sincere şi profunde condole-
anţe celor apropiaţi, rudelor, prietenilor, tuturor celor care l-au cunoscut, 
l-au apreciat şi l-au iubit.

Gheorghe CIOCANU,
rectorul Universităţii de Stat din Moldova, profesor universitar

PIERDERE  IRECUPERABILĂ

Nefasta întâmplare l-a scos din rândurile noastre, trecându-l 
în Lumea celor drepţi, pe scumpul nostru coleg, prieten, 

tată, fiu, frate şi, în primul rând, Om în plinul înţeles al cuvântului, 
regretatul doctor conferenţiar universitar Tudor Arnăut. Pierderea 
este aproape imposibil a o înlocui cu altcineva, fiindcă un al doilea 
Tudor Arnăut: unul din cei mai prestigioşi cercetători ai antichi-
tăţilor noastre, cel care a terminat cu brio teza de doctor habilitat, 
preconizată pentru susţinere în 15 iunie 2012; nu va mai fi … Nu 
se va mai auzi în sălile de curs plăcuta voce a îndrăgitului dascăl 
studenţesc Tudor Arnăut. 

Catedra Arheologie şi Istorie Antică, Facultatea de Istorie şi 
Filozofie, Universitatea de Stat din Moldova şi comunitatea şti-
inţifică, nu  numai din Moldova, ci și din tot spaţiul Europei de 
Sud - Est au fost lipsite de unul dintre cei mai capabili, cei mai 
infatigabili cercetători de o înaltă prestaţie ştiinţifică. 

S-a dus de la noi Tudor Arnăut. Nouă nu ne rămâne decât să 
spunem: să-i fie ţărâna uşoară şi să-l aibă Domnul în pază. Dormi 
liniştit, regretatul nostru coleg şi prieten. 

Ion NICULIŢĂ, 
profesor universitar, seful Catedrei Arheologie şi Istorie Antică 

UN  ILUSTRU  
FIU  AL  GIURGIULEŞTIULUI

Un stupid accident rutier ni l-a răpit pe bunul coleg 
și prieten, patriot şi cetațean de frunte, distinsă per-

sonalitate a elitei intelectuale din Basarabia română, promo-
tor al valorilor istorice adevarate ale neamului românesc, 
luptător activ împreună cu noi toți, pentru valorile  noastre 
adevarate, cel care finalizase şi trebuia în timpul cel mai 
apropiat să-şi susțină teza de doctor habilitat, cel care a fost 
pe merit promovat în postul  de prorector al USM, cel cu care 
ne mândream în delegaţiile de peste hotare, cel care a fost 
iubit și respectat de profesori și studenți, cel care știa să-ți 
vină în ajutor dezinteresat  în momente de grea cumpănă, cel 
care era plin de inițiative în interesul tinerilor, al USM și al 
societății, cel care se mândrea și era un reprezentant ilustru 
al satului său Giurgiuleşti, cel cu o vorbă dulce de la sud, așa 
cum e hora și soarele de prin părțile Cahulului...

Cel care a fost, cel care nu mai este, adevăr pe care încă 
nu putem  să-l acceptăm,  oricât de tragic ar fi...

S-a întors în Giurgiuleștiul străbunilor, acolo unde a 
ales să rămână pe vecie.  Iartă-ne, Tudore, pentru toate pă-
catele şi greşalele noastre și pentru tot ce n-am reușit încă 
să realizăm. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Ion GUȚU,  

doctor, conferenţiar universitar,  
şeful Catedrei Filologie Franceză “Gr. Cincilei”  

ÎNDOLIATĂ,  OBŞTEA  ARHEOLOGICĂ  DIN  ROMÂNIA ȘI R. MOLDOVA

Dispariţia neaşteptată, mult prematură şi profund nedreaptă a arheologului TUDOR ARNĂUT a provocat o vie emoţie 
pentru colegii săi din Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române şi din Facultatea de Istorie a Uni-

versităţii din Bucureşti. Moartea năprasnică a colegului şi prietenului nostru Tudor Arnăut este o pierdere irecuperabilă, greu de 
suportat, nu numai pentru comunitatea arheologică a Moldovei, pentru colegii şi studenţii săi, ci şi pentru obştea arheologilor 
din vechea Românie, cu care el a dorit şi a ştiut să se înfrăţească de-a lungul ultimelor două decenii.

A venit spre noi atunci când noile împrejurări istorice au permis-o, când peste Prut au început să fiinţeze primele “poduri de 
flori”, când tineretului studios al Moldovei i s-au deschis căile dorite spre învăţământul superior românesc. În anii 1991-1994, 
doctorandul Tudor Arnăut a beneficiat de mijloacele şi condiţiile puse la dispoziţie de statul român şi de competenta îndrumare 
ştiinţifică oferită de eminentul numismat şi arheolog Constantin Preda. În vremea stagiului său doctoral, institutul nostru, şi mai 
ales biblioteca, au fost a doua casă a colegului basarabean. După doctoratul susţinut cu succes la Bucureşti, Tudor Arnăut a fost 
o prezenţă tot mai remarcabilă în viaţa comunităţii noastre arheologice. 

La locul său de muncă, în Alma Mater din Chişinău, Tudor Arnăut, secondânu-l cu succes pe magistrul său, profesorul Ion Ni-
culiţă, a militat fără răgaz, cu generozitate, pentru a promova relaţiile cu arheologii şi numismaţii din România. În chip dezinteresat 
i-a ajutat pe mulţi colegi din România să vadă în teren progresul cercetărilor de la Butuceni, Potârca, Saharna sau de la Stolniceni 
şi să înţeleagă mai bine problematica arheologică a spaţiului dintre Prut şi Nistru. Gândindu-se serios la binele studenţilor în ar-
heologie de la Chişinău, a invitat mai mulţi specialişti din Iaşi şi Bucureşti pentru a le prezenta cursuri şi conferinţe pe teme de 
interes comun major.

Întâmplarea nefericită de pe şoseaua de la Cantemir a frânt, în seara de  22 aprilie 2012, o viaţă preţioasă, o carieră şi o operă 
ştiinţifică remarcabilă. Arheologia Moldovei, arheologia României sunt profund îndoliate. Familia şi obştea din Giurgiuleşti, de 
unde, în urmă cu câteva decenii,  a plecat Tudor Arnăut spre a face carte la Universitatea de Stat, sunt în mare suferinţă.

În numele Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” şi al Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române 
adresăm comunităţii universitare, familiei  celui dispărut sincere condoleanţe şi  vă asigurăm pe toţi de simpatia şi de disponi-
bilitatea noastră pentru o strânsă colaborare ştiinţifică şi didactică. 

Dumnezeu să-l odihnească pe Tudor Arnăut şi să-l rânduiască alături de cei care i-au fost lui plăcuţi!
Alexandru VULPE,

membru al Academiei Române,  preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie,
directorul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”

De multe ori, în momentele mai puțin ușoare prin care trec, poate pentru a mă încuraja, 
îmi amintesc de o frază destul de dură,  dar, consider, foarte adevărată: ”După ce vei 

muri, lumea nu va vorbi despre tine, ci despre ceea ce ai lăsat în urma ta.”
Un om al ideilor, un adept al schimbărilor, un veșnic activist și un incurabil optimist, cel 

mai bun prieten al studenților de la USM şi un adevărat părinte al lor. Nu este nimeni altul de-
cât domnul Tudor Arnăut. Profesorul și tatăl, prietenul și colegul, prorectorul și profesionis-
tul, istoricul și arheologul, iubitorul de patrie și descoperitorul de comori și oameni talentați 
– sunt toate despre el, despre omul scump, care, în pofida faptului că ne-a părăsit, este mereu 
în sufletul și în  amintirile noastre. Și ieri, și azi, și mâine, toți cei care se numesc / s-au numit 
studenții domnului Arnăut îi vor purta respectul și îi vor duce dorul. Pentru că el nu era profe-
sorul și nici prorectorul, el era tatăl lor – cel care îi ajuta, îi îndruma, îi descoperea, îi promova 
și îi iubea cu adevărat. Pentru că a fost un Om scump, un Om unic. 

Domnul Arnăut a știut întotdeauna să fie un om bun, curat la suflet, aproape de alți oameni 
și întotdeauna gata să facă tot ce îi stătea în puteri pentru a-i ajuta. Rareori se întîmpla să intri 
în biroul dumnealui, care, de altfel, era veșnic deschis, și să ieși așa cum ai intrat, adică cu pro-
blema nerezolvată. “Nu există probleme fără soluții” sau ”trebuie să existe o ieșire din situație”, 
spunea domnul  prorector Tudor Arnăut atunci când alții nu știau cum e de procedat într-o 
situație sau alta. Proiecte peste proiecte, noi și noi inițiative, idei implementate, idei la nivel de 
discuție și altele noi, gata-gata să apară – asta era viața lui, una plină de mișcare, de acțiune, de 
,,nestat-pe-loc”, de nesaț de a realiza ceva bun pentru universitate  și pentru studenții săi. 

Atât-de-mult-iubitul  meu profesor mi-a fost un veritabil tată și prieten.  Și asta era cel mai 
important, atât pentru el, cât și pentru noi, studenții. Mă întreb acum și îmi este greu să găsesc un 
răspuns:  cât de mulți sunt  profesorii  cu care, de exemplu,  poți să mergi în expediții arheologice 
și să vorbești pe drum despre cariera ta și ce ar fi mai bine să faci, cu care poți să stai de vorbă 
în hol, iar atunci când ești bolnav, să observe asta, să te liniștească și chiar să te sfătuiască cum 
să faci ca să te simți mai bine. În biroul cărui profesor poți intra astăzi pentru a-i spune despre 
ce crezi tu că s-ar putea de făcut la universitate și ce nu este bine, apoi, câți din ei ar ține cont de 

O  VIAŢĂ  PLINĂ  DE  ACŢIUNE,  DE  MIŞCARE
(TUDOR  ARNĂUT  IUBEA  CU  ADEVĂRAT  DOUĂ  LUCRURI:  PE  STUDENȚII  SĂI  ȘI  ARHEOLOGIA)

părerea ta? Cu cine din profesori a-i putea polemiza pe cele mai diferite teme și câți dintre ei ți-ar 
da voie să intri peste omul din biroul său doar pentru că tu ești student și ești mai important. 

Domnul Arnăut a pus întotdeauna la loc de frunte studentul, și nu profesorul, pentru că, 
spunea el, profesorii nu ar fi profesori dacă nu ar avea pe cine să învețe. Ideile, planurile, opi-
niile tinerilor erau hotărâtoare, pentru că anume nouă, considera el, ne aparține viitorul. Apoi, 
deciziile aprobate la cel mai înalt nivel nu puteau trece fără aprobarea grupului de studenți,or, 
anume studenții sunt actorii principali în procesul  educațional și decizional, mai ales în cazul 
hotărârilor care îi privesc.

În calitate de studentă a Facultății de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării am reușit să îl 
cunosc pe domnul Arnăut chiar din primele mele zile la facultate. Și nu în zadar am vorbit 
mai sus despre promovarea studenților, pentru că anume asta a făcut dumnealui în cazul meu 
și nu numai. Îmi aduc aminte că, de fiecare dată când intram în biroul său, eram întâlnită ca 
un oaspete drag sau ca un amic confident, pentru că domnul Arnăut nu avea studenți pur și 
simplu, el avea studenți-prieteni.

Vorbim despre activitatea sa de profesor, de prorector ca despre cea mai importantă! Dar, 
puțini sunt cei care știu cu adevărat că domnul Tudor Arnăut iubea cu adevărat două lucruri: 
pe studenții săi și arheologia.

Este greu pentru mine, pentru colegii mei din Alianța Studenților, dar și pentru foștii studenți 
ai domnului profesor să ne împăcăm cu gândul că domnul Arnăut a plecat atât de tragic de-
parte de ceea ce numim aici și acum. Cel mai important însă este că noi nu îl vom uita ni-
ciodată. Prea multe lucruri bune a făcut pentru noi și pentru alții ca să fie uitat. Or, după ce 
te treci din astă viață, lumea își amintește de tine prin ceea ce ai reușit să lași după tine, iar 
scumpul domn Arnăut a lăsat și cărți, și studii, și lucrări prețioase…și studenți,  plus oameni 
buni, și gânduri,  plus planuri mărețe și amintiri care vor trăi veșnic în sufletul și cugetul meu. 
Doamne, iartă-i  păcatele și ai grijă de el!

Iulia BRAD, 
studentă la  Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, 

membru al Senatului USM

(24.12.1960-22.04.2012)
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reale de angajare, vă permit să vă manifestaţi ca specialişti 
profesionişti şi membri activi ai societăţii, să fiţi percepuţi ca 
mesageri ai reformelor şi schimbărilor progresiste”.

Vorbitoarea a mai subliniat că pentru a realiza cu succes 
reformele, pentru a dezvolta un sistem de asistenţă so-
cială funcţional, echitabil şi eficient este necesară impli-
carea tuturor cetăţenilor ţării, inclusiv a generaţiei tinere 
şi a studenţilor. 

Studenţii i-au adresat  multe întrebări cu referire la 
prestaţia de ajutor social pentru familiile defavorizate, 
la activitatea Direcţiilor şi Secţiilor de asistenţă socială 
şi protecţie a familiei, la dificultăţile muncii de asistent 
social comunitar etc. Din  această perspectivă, vizita de 
lucru a ministrului a fost o adevărată lecţie de educaţie 
civică. 

Menţionăm, în final,  că Facultatea Sociologie şi 
Asistenţă Socială a stabilit de câţiva ani o colaborare 
fructuoasă cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei, în special, cu doamna Ministru Valentina Bu-
liga, care ne furnizează permanent informaţiile necesare 
pentru perfectarea programelor de studii în corespundere 

cu problemele ţării, pentru angajarea absolvenţilor în câmpul 
muncii etc., dar, mai ales, ne alimentează cu energia, voinţa şi 
dorinţa Dumneaei de a face totul pentru a ne simţi bine aici, în 
casa noastră  Republica Moldova. 

 Maria BULGARU,
decanul Facultăţii Sociologie 

şi Asistenţă Socială, profesor universitar

Caleidoscop

Toate transformările preconizate, după cum a menţi-
onat doamna Ministru, sunt ţesute în strategia inte-

grării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. O atenţie 
deosebită a fost acordată situaţiei social-economice din ţară, 
schimbărilor produse în comportamentele demogra-
fice (îmbătrânirea rapidă a populaţiei, descreşterea 
natalităţii, divorţialitatea în ascensiune etc.), dar şi 
consencinţelor migraţiei, eroziunii valorilor familiale 
etc., care şi au dictat necesitatea efectuării unor refor-
me esenţiale în sistemul protecţiei sociale. „Suntem o 
societate în care există multiple probleme: îmbătrâni-
re demografică, şomaj, emigrare masivă a populaţiei 
peste hotare, la toate acestea adaugându-se impactul 
nefast al recesiunii economi ce asupra bunăstării po-
pulaţiei ţării, majo rarea preţurilor la unele produ-
se, la servicii şi plăţi. Toate acestea au condiţionat 
o serie de acţiuni concrete din partea ministerului 
nostru pentru a asigura protecţia socială a celor mai 
vulnerabile categorii de populaţie, inclusiv familii 
cu copii, pensionari, persoane cu dizabilităţi, familii 
cu venituri mici ş.a. Declar cu toată certitudinea că 
ne-am asumat o responsabilita te deloc uşoară de a asigu-
ra bunăstarea populaţiei prin reforme care să promoveze 
creşterea eco nomică durabilă şi reducerea sărăciei. Toate 
aceste reforme, poate, nu sunt prea populare, dar ele îşi vor 
demonstra eficienţa pe parcursul timpului”. 

Doamna Ministru a menţionat în continuare că în cadrul 
acestor reforme va fi dezvoltat un nou mesanism de funcţio-

PE ORDINEA DE ZI: SISTEMUL DE PROTECŢIE SOCIALĂ
(O LECŢIE DE EDUCAŢIE CIVICĂ)

Cotidianul  facultăț i lor

Recent studenţii şi profesorii Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială au avut o 
întâlnire cu doamna Valentina BULIGA, Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Fami-

liei, în cadrul căreia au fost puse în discuţie reformele iniţiate în sistemul de protecţie 
socială şi gradul lor de implementare la etapa actuală. 

nare a asistenţei sociale, axat pe trecerea de la asistenţa socială 
categorială/universalistă la asistenţa socială acordată în baza 
testării mijloacelor. Au fost expuse şi un şir de greutăţi în imple-
mentarea schimbărilor preconizate, multe dintre care ţin, în spe-

cial, de mentalitatea învechită, de pasivitatea comunităţilor, de 
diminuarea responsabilităţilor familiei etc. În concepţia Valen-
tinei Buliga: „...asistentul social este un promotor al reforme-
lor. Pe el se mizează astăzi foarte mult. Prin activităţile pe care 
le desfăşoară,  asistentul social poate produce mult aşteptata 
schimbare în societate. Competenţele diverse obţinute de voi, 
dragi studenţii, în procesul studiilor la facultate, vă oferă şanse 

Părerea generală a studenţilor este că, în fond,  copiatul 
nu este un lucru bun, dar e un fel de „rău necesar”. De 

ce se copiază la examene? Cum este motivată această prac-
tică, pe care toţi o consideră vicioasă? Iată ce au răspuns la 
acest subiect 10 studenţi ai anului II, Facultatea de Litere.

1. „Toţi copiază din motivul că nu sunt siguri de pro-
priile cunoştinţe; copiază pentru a avea o notă mai bună, ca 
să aibă bursă... Sunt discipline care se dau uşor la învăţat şi la 
examen nu e nevoie de copiat, dar sunt şi discipline pe care 
unii nu le înţeleg, nimic nu intră în cap, şi atunci toţi co-
piază. Sunt de părerea că niciodată nu vom scăpa de copiat. 
Copiatul a fost, există şi va exista.”

2. „Nu pot spune că sunt de acord cu copiatul, dar parţial 
îl accept. Însă pentru a copia, tot trebuie să ştii ce? cum? şi de 
unde? Dacă nu s-ar mai copia, elevii nu ar avea note atât 
de bune (majoritatea dintre ei), fiindcă lucrul individual pe 
care îl prezintă în timpul anului este efectuat cu ajutorul unor 
surse (de fapt, este tot o copiere – I.C.), iar la examen fiecare 
este pus faţă în faţă cu propriile cunoştinţe. Copiatul este o 
consecinţă a leneviei, dar totodată şi o metodă de a căpăta 
o notă bună fără mult efort. Acesta mai are rolul de colac 
salvator în caz de emoţii, de blocare. Nu cred că cineva, fiind 
student şi având o şansă să copieze, nu a făcut-o, chiar dacă 
este cel mai bun dintre toţi”.

3. „Cineva a spus că copiatul e o artă... De ce se copiază? 
Cuiva îi este lene  să înveţe şi fiţuica e o salvare, cineva se 
simte mai sigur având-o, altcineva studiază mult, dar e impo-
sibil să ţii minte atâtea informaţii. E într-adevăr un pro-
gram foarte încărcat şi nici măcar un elev/student strălucit 
nu se poate descurca în totalitate cu conţinuturile dificile. 
Copiatul este un fenomen negativ, dacă e repetat constant şi 
dacă devine singura cale de a expune ceva, dar dacă materia e 
„capricioasă”, date sunt prea multe, cred că nu e un păcat prea 

Revenim la temă

Acum câtva timp (vezi ziarul Universitatea din 28 februarie 2012 ) inseram în pagina 
2 articolul de problemă „Ce facem cu copiatul?”, semnat de doamna Irina Condrea, pro-
fesor universitar, şefa Catedrei Limba Română. În numărul următor, din 27 martie 2012, 
subiectul este reluat de doamna Georgeta Stepanov, doctor, conferenţiar universitar, şefa 

Catedrei Jurnalism, care îşi argumentează punctul de vedere referitor la „boala” copiatu-
lui, de care este molipsită o bună parte din tinerii studioşi.

Iată că această temă „îi frige” pe înşişi studenţii noştri, vizaţi în mod direct în ambele 
publicaţii.

mare, în cazul în care n-ai încotro, asta e”.
4. „Studenţii copiază, fiindcă nu sunt siguri că exprimarea/

formularea răspunsului va fi acceptată de profesor. Există pro-
fesori care nu acceptă alt răspuns decât cel „din carte” şi 
prin asta îi blochează pe elevi. Dar nu uitaţi că sunt profesori la 
care nu ai nevoie să copiezi, iar la alţii – fiţuica e unica salvare. 
Rezultă că copiatul e o reacţie de autoapărare şi nicidecum o 
reflectare a ignoranţei, căci se ştie că copiază bine cei ce cunosc 
bine materialul, îl sistematizează. Pentru a evita copiatul, e 
nevoie de a schimba atitudinea şi mentalitatea unor profe-
sori, dar şi metodele de evaluare (eventual)... E la latitudinea 
profesorului să aleagă un mediu confortabil de predare/evaluare 
sau să-i forţeze pe studenţi să trişeze.”

5. „Consider că ar fi foarte  productiv, dacă ar dispărea copi-
atul, adică ar fi interzis de către profesori, deoarece unul învaţă 
pentru o anumită notă, altul însă o primeşte pe degeaba. O 
bună parte din studenţi continuă să copieze, pentru că aşa 
au fost învăţaţi în şcoală, e şi vina profesorilor care au per-
mis acest lucru... Atâta timp cât în mentalitatea studenţilor per-
sistă această viziune, de a copia, atâta timp va exista copiatul.”

6. „Copiatul este o formă de discriminare între studenţii 
care învaţă şi cei care copiază. În mediul studenţesc această 
practică este privită pozitiv, deoarece mulţi nu sunt dispuşi 
să înveţe nişte lucruri care, pur şi simplu, nu le sunt necesare în 
viaţa de zi cu zi”.

7. „Eu, de exemplu, la obiectele ce le consider necesare nu-
mi permit să copiez, iar la altele – da, de ex., la obiecte precum 
a fost „gender”, „pedagogie”, la care era prea multă teorie, no-
ţiuni pe care le încurcam, cu toate că le învăţasem. Eu consider 
că s-ar putea scăpa de copiat, dacă ar fi mai puţin material 
şi s-ar baza mai mult doar pe ceea ce este important pentru 
viaţă şi pentru profesie”.

8. „Copiatul cred că influenţează negativ în afirmarea de 

sine şi încrederea în forţele proprii, deoarece el se bazează 
pe foiţele pe care şi le pregăteşte şi, de fapt, nici nu încear-
că să gândească sau să formuleze definiţiile sau teoriile în 
propriile cuvinte”. 

9. „Studentul care copiază azi va copia şi mâine, şi mai 
târziu. Cum să iasă dintr-un student un profesionist, când 
acesta copiază? De exemplu, un medic, care totdeauna, la 
toate sesiunile a copiat, cum poate să trateze un bolnav? Din 
punctul meu de vedere, poate că e mai bine să ai un „5” 
sau un „6”, dar să ştii că este al tău, sunt forţele tale.”

10. „Studenţii specifică deseori că materialul propus este 
mult prea complicat pentru o comprehensiune şi memorare 
adecvată, posibil asta ar fi şi marea cauză a copiatului.”

***
Citind aceste răspunsuri, ai impresia că asişti la un meci de 

fotbal între studenţi şi profesori: mingea ba este în poarta stu-
denţilor (aceştia sunt indolenţi, doresc să primească note mari 
fără a depune eforturi, nu frecventează orele, nu învaţă siste-
matic, lucrul individual îl fac de mântuială ş.a.), ba în poarta 
profesorilor (programele sunt dificile, prea ample, sunt încăr-
cate cu informaţii inutile, la examen se cere expunerea „ca în 
carte”, formele de evaluare nu sunt adecvate  etc.). 

Dar... toţi ar vrea şi s-ar bucura de note cât mai mari, nu-
mai că parcă dispare în cadrul acestui „meci” un element foar-
te important: alergând după mingea imaginară, mulţi uită de 
principalul scop – CUNOŞTINŢELE. 

***
Suntem în aşteptarea altor păreri, puncte de vedere şi lu-

ări de atitudine pe marginea acestui subiect atât de sensibil, 
dar oportun şi necesar a fi scos la lumina zilei.

Redacţia UNIVERSITATEA

Bibliotecile nu mai reprezintă astăzi doar structuri de conservare şi utilizare a rezultatelor 
creaţiei umane, ele sunt structuri de relaţie cu utilizatorii lor, structuri deschise, flexi-

bile. O serie de modificări în organizarea funcţiilor şi serviciilor lor provin din faptul că ele au 
încetat de mult să mai fie singura sursă importantă de informaţie. Pentru a-şi păstra poziţia pe 
această piaţă, bibliotecile trebuie să-şi îmbunătăţească în 
permanenţă oferta de servicii şi produse pe care le pun la 
dispoziţia utilizatorilor, să-şi întărească rolul de furnizor de 
informaţii pe care îl au la nivelul societăţii.

Anume aceste obiective le-a urmărit şi Biblioteca Cen-
trală a USM, organizând şi în acest an Conferinţa ştiinţifică 
bienală cu genericul „Modernizarea bibliotecii univer-
sitare - contravaloarea unui învăţământ superior de 
succes”, care a avut loc la data de 3 mai 2012,  în aula 222, 
blocul IV. Ambiţia ştiinţifică a bibliotecii universitare oferă 
personalului oportunităţi de cercetare cu un impact pozitiv 
asupra dezvoltării instituţiei, a calificării angajaţilor, a evo-
luţiei domeniului biblioteconomic instituţional naţional.

Activităţile conferinţei au debutat cu mesaje de salut şi felicitări cu ocazia trecutelor deja 
Zile Profesionale ale  Bibliotecarului din partea preşedintelui Comitetului Sindical al anga-
jaţilor USM, dl Dumitru Căldare, precum şi a directorului Bibliotecii Centrale a Universităţii 
de Stat din Moldova, dna Ecaterina Zasmenco. Concomitent,  mai mulţi bibliotecari au fost 
menţionaţi cu diplome de merit din partea Administraţiei USM şi a Comitetului Sindical pentru 

Un templu al cunoaşterii - Biblioteca

devotament faţă de profesie, faţă de  locul de muncă.
În cadrul conferinţei a fost prezentat un şir de comunicări cu caracter ştiinţific ale bibliote-

carilor BCU, relatându-se şi despre situaţia la ora actuală a instituţiei noastre şi perspectivele ei 
de modernizare în contextul alinierii la standardele europene. 

Or, dezvoltarea intensivă a teh-
nologiilor de telecomunicaţii, gra-
dul înalt de implementare a acestora 
în unele centre bibliotecare din Re-
publica Moldova, pe de o parte, şi 
posibilitatea de acces liber a consu-
matorilor la resursele de informare 
globale, pe de altă parte, contribuie 
la modificarea conţinutului şi a for-
mei activităţilor bibliotecarilor. Iată 
de ce, o schimbare pozitivă este po-
sibilă numai dacă se va munci şi în 
continuare în această direcţie, astfel 

încât Biblioteca universitară să fie modernizată, adică să fie într-adevăr contravaloarea unui 
învăţământ superior de succes.

Rodica BÂRÂIAC 
bibliotecar, Serviciul „Asistenţă de specialitate şi cercetări”, 

Biblioteca Centrală a USM 

STUDENŢII  DESPRE  COPIAT


ALINIEREA  LA  STANDARDELE  EUROPENE
(MODERNIZAREA BIBLIOTECII UNIVERSITARE - CONTRAVALOAREA UNUI ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE SUCCES)
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Evenimentul  2012

Actualitatea la zi

Cel de-al V-lea Congres Internaţional de Istorie a 
Presei, cu tema “Mass-media – între document 

şi interpretare”, a întrunit circa 100 de specialişti din Re-
publica Moldova, România, Ucraina, Elveţia, Belgia, Ger-
mania şi Spania. La începutul festivitǎţii de deschidere a 
lucrǎrilor congresului (Sala Senatului Universitǎţii de Stat 
din Moldova), participanţii, împreună cu invitații au ono-
rat drapelul de stat al Republicii Moldova în acordurile 
Imnului ”Limba noastră”. 

A urmat alocuţiunea de comemorare, rostită de conf. 
univ. dr. Mihail Guzun, decanul Facultǎţii de Jurnalism 
şi Ştiinţe ale Comunicǎrii (FJŞC), şi asistenţa a pǎstrat 
un moment de reculegere în memoria profesorului Tudor 
Arnǎut, prorector al Universitǎţii de Stat din Moldova, 
decedat într-un tragic accident de circulaţie.

Numeroase personalitǎţi basarabene şi-au exprimat in-
tenţia de a transmite un mesaj de salut congresului: prof. 
univ., dr. hab. Gheorghe Ciocanu, Rectorul Universitǎţii de 
Stat din Moldova; prof. univ., dr. hab. Mihail Şleahtiţchi, 
ministrul Educaţiei; prof. univ., dr. Victor Moraru, direc-
torul Institutului de Integrare Europeanǎ şi Ştiinţe Politice 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; dr. Petre Guran, di-
rectroul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din 
Chişinǎu, ministru consilier la Ambasada României din Re-
publica Moldova; prof. univ., dr. Gheorghe Posticǎ, vice-
ministru al Culturii; Dorin Chirtoacǎ, primarul general al 
Municipiului Chişinǎu; conf. univ., dr. Gheorghe Cojocaru, 
directorul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei; conf. univ., dr. Gheorghe Negru, preşe-
dintele Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova; Corina 
Cepoi, directorul Centrului pentru Jurnalism Independent din 
Chişinǎu din cadrul Universitǎţii de Stat din Moldova.

În continuare, preşedintele ARIP, prof. univ., dr. Ilie Rad 
a conferit diplome de onoare unor personalitǎţi politice, oa-
meni de culturǎ şi cadre didactice pentru contribuţia la orga-
nizarea celui de-al V-lea Congres Internaţional de Istorie a 
Presei. Conf. univ., dr. Gabriela Rusu-Pǎsǎrin, preşedinta 
Filialei Oltenia a ARIP, a conferit Diplome de excelenţǎ şi 
Placheta „Grigore Vieru”, acordate de Fundaţia Culturalǎ 
„Doina şi Ion Aldea Teodorovici” din Piteşti, urmǎtoarelor 
personalitǎţi: acad. Mihai Cimpoi, acad. Nicoale Dabija, 
conf. univ., dr. Silvia Grossu, conf. univ., dr. Maria Da-
nilov, conf. univ., dr. Gheorghe Negru. Conf. univ., dr. 
Marian Petcu, prim-vicepreşedinte al ARIP, a conferit unor 
jurnalişti din Chişinǎu cinci diplome din partea ziarului Azi. 
Conf. univ., dr. Rǎduţ Bîlbîie, vicepreşedinte ARIP, a acor-
dat trei diplome din partea Asociaţiei Scriitorilor Militari din 
Bucureşti, iar conf. univ., dr. Aurelia Lǎpuşan, preşedinta 
Filialei Dobrogea, ARIP, a acordat plachete unor membri ai 
Filialei Basarabia a ARIP, conferite de Filiala Dobrogea a 
aceleiaşi asociaţii. Premiul „Nicolae Sever Cǎrpinişan” pen-
tru jurnalism, înmânat de conf. univ., dr. Aurelia Lǎpuşan, 
a revenit, anul acesta, Anetei Grosu, redactor-şef al Ziarului 
de gardǎ din Chişinǎu.

Conform tradiţiei instaurate la congresele ARIP (ca un 
membru al Academiei Române sǎ deschidǎ congresul cu 
o prelegere), conferinţele inaugurale au fost susţinute de 
acad. Mihai Cimpoi (Anul 
1812 în proiecţiile vizionare 
eminesciene) şi acad. Nicolae 
Dabija (Presa din Basarabia 
şi identitatea naţionalǎ).

Specialiştii participanţi la 
congres au reprezentat  27 de 
universităţi, patru academii, 
muzee, biblioteci şi insti-
tuţii mass-media. Lucrările 
congresului s-au desfǎşurat 
în cadrul a şase secţiuni: 1. 
“Mass-media: metodologia 
cercetării”; 2. “Coeziunea 
naţională prin presă în situ-
aţii de criză”; 3. “Presa din 
Basarabia şi identitatea naţi-
onală”; 4. “Mass-media: în-
tre peniţă şi noile tehnologii/
New media şi blogosfera”; 5. 
“Prezenţe basarabene în pre-
sa din România. Vocaţie şi destin – galeria personalităţi-
lor”; 6. “Presa între realitate istorică şi discurs politic”.

***

Cu prilejul acestui important eveniment, Arhiva Na-
ţională a Moldovei a organizat, din iniţiativa dlui 

Ion Negrei şi prin eforturile doamnei conf. univ., dr. Maria 
Danilov, în holul din Sala Senatului, o expoziţie de ziare 

DIMENSIUNILE  RECUPERATORII  ALE  MASS-MEDIA
(ÎN VIZORUL CONGRESULUI DE LA CHIŞINĂU)

Congresul Internaţional de Istorie a Presei a prilejuit o suită de manifestări didactice, ştiinţifice şi culturale pe parcursul a trei zile – în perioada 
26-28 aprilie 2012. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Română de Istorie a Presei (ARIP), în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, 
efortul plenar fiind al Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării. 

şi reviste publicate în Basarabia în perioada  de aproape 100 
de ani (1854-1944), la unele dintre acestea publicul neavând 
acces până acum.

Congresul a mai inclus în program: Simpozionul anual al 
studenţilor Facultǎţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicǎrii 
din cadrul USM (ajuns acum la ediţia a XIII-a), cu tema Presa 

naţionalǎ – promotoare a revirimentului cultural din Basa-
rabia; Colocviul interuniversitar „Cartea pentru copii: fond, 
formǎ, valoare”, ediţia a V-a; „Creanga de aur” – Gala Stu-
denţilor Performanţi, ediţia 2012; prezentarea unor filme do-

cumentare realizate de studenţi ai FJŞC. 
Sâmbǎtǎ, în a doua zi a lucrǎrilor congresului, a avut loc 

adunarea generala ARIP, care a validat raportul financiar pe 
anul 2011, luând urmǎtoarele decizii: emiterea de cǎtre ARIP 
a unor legitimaţii pentru toţi membrii ei; afilierea ARIP la di-

verse asociaţii internaţionale de profil; începerea demersurilor 
pentru indexarea Revistei române de istorie a presei în baze 
de date naţionale şi internaţionale, pentru a spori prestigiul 
acesteia; realizarea unui dicţionar al membrilor ARIP, care sǎ 
fie postat pe site-ul oficial al ARIP (www.arip.ro) etc.

Dupǎ adunarea generalǎ, s-a lansat volumul Mass-media, 
între document şi interpretare, cuprinzând lucrǎrile prezenta-

te la congres (coodonator: conf. univ., dr. Silvia Grossu),  
Revista românǎ de istorie a presei (nr. 1 din 2012), precum 
şi diverse volume ale participanţilor la congres.

Ca o noutate la acest congres ( pe lângă  faptul cǎ 
lucrǎrile prezentate la congres erau deja publicate în 

volum, aşa cum se întâmplǎ la marile conferinţe şi congrese 
internaţionale) este şi publicarea unui volum cu toate re-
zumatele comunicǎrilor (în românǎ, englezǎ şi  francezǎ), 
pentru ca „fiecare participant, indiferent de limba sa 
maternǎ, sǎ aibǎ acces la generoasa tematicǎ a congresu-
lui, sǎ înţeleagǎ mesajul esenţial şi sǎ-şi poatǎ programa 
eficient timpul participǎrii la diferite secţiuni, în funcţie 
de subiectele proxime cercetǎrii proprii”, cum a justificat 
doamna conf. univ., dr. Silvia Grossu demersul realizat. 
Coordonatorii acestui volum cu rezumatele lucrǎrilor sunt: 
conf. univ., dr. Silvia Grossu şi conf. univ., dr. Maria Da-
nilov. Redactori: cercet. şt. Ion Negrei şi conf. univ., dr. 
Ala Zavadschi.

O realǎ surprizǎ pentru participanţii la congres (datoratǎ 
doamnei conf. univ., dr. Silvia Grossu) a constituit-o emi-
terea, de cǎtre Poşta Moldovei, a unei emisiuni de timbre 
personalizate, cu imagini de la cele cinci congrese orga-
nizate de ARIP: Arad (2008), Iaşi (2009), Piteşti (2010), 
Constanţa (2011) şi Chişinǎu (2012). 

Urmǎtorul congres organizat de ARIP va fi gǎzduit 
de Universitatea din Bucureşti, în luna aprilie 2013.

Secvenţe 
din Rezoluţia Congresului 
Organizatorii constată:
1. O foarte bună receptare a mesajelor legate de mani-

festare, atât în mediul universitar, cât şi în academiile de 
ştiinţe, în instituţiile muzeale, în mass-media;

2. Un nivel ştiinţific ridicat al intervenţiilor, dovadă fi-
ind şi materialele publicate – 47 de contribuţii în volumul 
congresului şi 92 – respectiv în volumul de teze în română/
engleză(franceză) ale intervenţiilor.

3. Cristalizarea unei noi ramuri de ştiinţă, istoria pre-
sei/jurnalismului, care încetează să fie o disciplină auxilia-
ră literaturii, ştiinţei istorice, prin dovada – făcută chiar cu 
această ocazie – a maturizării şi autonomizării sale.

4. O mare varietate a abordărilor:  valorificări ale unor 
documente inedite; monografii ale unor publicaţii şi/sau per-
sonalităţi din istoria presei; analize ale propagandei, ale me-
diatizării diverselor evenimente politice ori culturale;  sinte-
ze despre procesele de fluidizare a circulaţiei informaţiilor/
biblioteconomie; evoluţii ale diverselor categorii de publica-
ţii;  analize ale discursului jurnalistic; manifestări jurnalistice 

ale principalului element identitar, limba; 
 evocări ale unor momente din istoria politică şi/sau cul-

turală din spaţiul românesc, dar şi din alte spaţii;  analize ale 
rolului dimensiunii etnice în comunicarea mediată şi altele.

5. Organizatorii recomandă participanţilor analiza co-
municărilor în funcţie 
de dezbaterile ce au 
avut loc în cadrul sec-
ţiunilor, continuarea 
investigaţiilor istori-
ce iniţiate, extinderea 
problematicii cerce-
tate, participarea la 
următorul congres de 
istorie a presei.

6. Organizatorii 
exprimă deplina gra-
titudine faţă de toţi 
cei ce au făcut posibil 
evenimentul – Recto-
ratul şi Senatul USM, 
reprezentanţii autori-
tăţilor centrale ale Re-

publicii Moldova, 
conducerea Facul-
tăţii de Jurnalism 
şi Ştiinţe ale Co-

municării, Consiliul director al ARIP, partenerii – instituţii 
ştiinţifice, partenerii media, participanţii la lucrări.

Pagina a fost realizată cu suportul dnei 
Silvia GROSSU, 

doctor, conferenţiar universitar

Onor  la Tricolor

La tribuna Senatului USM – dl Gheorghe Cojocaru, 
director al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM

Dl Ilie Rad înmânează Diploma de Excelenţă ARIP 
scriitorului-academician Nicolae Dabija

Un discurs cuprinzător prezintă participanţilor la Congres 
dl Petre Guran, directorul Institutului Cultural Român 

„M. Eminescu”
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Un grup de profesori de la Faculta-
tea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comu-

nicării a Universităţii de Stat din Moldova 
s-a aflat într-o vizită de studiu la o serie 
de instituţii de învăţământ superior din  
oraşul Baku, Republica Azerbaidjan, în 
perioada 27-29 aprilie 2012, evenimentul 
încadrându-se în proiectul: “Promovarea 
libertăţii, profesionalismului şi pluralis-
mului mass-media în Caucazul de Sud şi 
R. Moldova” al Programului Comun al 
Consiliului Europei şi Uniunii Europene.

În componenţa delegaţiei Universităţii de 
Stat din Moldova s-au aflat: Mihail Guzun, 
doctor în filologie, conferenţiar universitar, 
decanul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale 
Comunicării; Andrei Dumbrăveanu, doctor 
în sociologie, conferenţiar universitar; Se-
rafim Isac, doctor în filologie, conferenţiar 
universitar; Boris Parfentiev, doctor în şti-
inţe istorice, conferenţiar universitar şi sem-
natara.

Grupul de profesori universitari a fost al-
cătuit în aşa fel, încât să includă specialişti 
în domeniul mass-mediei tradiţionale, atât al 
presei print, cât şi al celei electronice, dar şi 
specialişti în new media, care se afirmă tot 
mai activ pe piaţa informaţională şi comuni-
caţională.

Scopul vizitei a avut ca motivaţie o re-
alitate evidentă: modalitatea de predare a 
jurnalismului în instituţiile de învăţământ su-
perior este determinată, pe de o parte, de fe-
nomenele autohtone din societatea în care se 
efectuează circuitul informaţional, iar, pe de 
alta, de tendinţele mondiale, care afectează în 
cel mai direct mod toate statele lumii, îndeo-
sebi cele aflate în tranziţie. Îmbinarea acestor 

Meridianul cooperării interuniversitare

două aspecte devine primordială în elaborarea 
conceptului formării profesionale a jurnalişti-
lor, iar practicile altor universităţi din ţările cu 
acelaşi statut ca şi R. Moldova pot deschide 
noi orizonturi şi chiar oportunităţi pentru în-
văţământul superior autohton. În acest context, 
schimbul de experienţă de care am beneficiat în 
perioada vizitei 
de studiu a fost 
extrem de util şi a 
generat o serie de 
noi idei profesio-
nale. Unele din 
practicile bakini-
ene au fost deja 
implementate în 
procesul de stu-
dii de la Faculta-
tea de Jurnalism 
şi Ştiinţe ale Co-
municării a Uni-
versităţii de Stat 
din Moldova, iar 
altele, după ce vor fi ajustate la oportunităţile şi 
posibilităţile, pe de o parte, a sistemului mass-
media, iar pe de alta, la sistemul de învăţământ 
jurnalistic, vor constitui puncte de reper pen-
tru elaborarea planului  de activitate a Catedrei 
Jurnalism pentru următorii doi ani.

Vizita de studiu s-a desfăşurat conform unui 
plan stabilit anterior, obiectivul primar consti-
tuind schimbul de experienţă în domeniul per-
fectării planului de studii/ curriculei universita-
re în domeniul instruirii jurnalistice în scopul 
ajustării acestuia la standardele europene. Pro-
gramul de lucru a presupus activităţi de ordin 
teoretic, precum familiarizarea cu reperele con-
ceptului formativ al învăţământului jurnalistic 

din Azerbaidjan, dar şi de ordin practic, precum 
şi participarea la diverse activităţi instructiv-di-
dactice, fapt ce i-a conferit vizitei de studiu un 
caracter aplicativ. Strategia vizitei de studiu a 
presupus câteva direcţii de activitate: studierea 
planului de învăţământ, analiza programelor 
analitice şi a curriculelor disciplinelor, pre-

date la Facultăţile 
de Jurnalism din 
Azerbaidjan;  asis-
tarea la orele de 
curs în scopul fa-
miliarizării cu me-
todologia predării  
disciplinelor gene-
rale, cu metodele şi 
formele de predare 
a disciplinelor de 
profil, participarea 
la lecţiile practi-
ce şi de laborator; 
familiarizarea cu 
baza tehnică-mate-

rială şi suportul informaţional al procesului 
instructiv-didactic; participarea la activităţile 
organizate în cadrul Facultăţilor de Jurna-
lism/ Comunicare, la alte activităţi cu profil 
jurnalistic; schimbul de informaţii şi mate-
riale instructiv-didactice între profesorii din 
Republica Moldova şi cei de la Universitatea 
Slavonă din Baku. 

Utilă a fost şi vizita efectuată la Universita-
tea Caucaziană (Qafqaz University) din Baku.

În contextul tendinţelor actuale de fortifi-
care a învăţământului jurnalistic în ţările din  
Europa de Est, considerăm vizita de lucru in-
teresantă şi binevenită, or experienţa colegilor 
din Ajerbaidjan ne-a permis deja să fortificăm 

Patrimoniul cultural 
este elementul care 

defineşte într-o manieră sen-
sibilă vechimea şi originali-
tatea culturii, a istoriei şi a 
tradiţiilor unui popor. Zonele 
cultural-istorice reprezintă 
„ansamblul elementelor ma-
teriale (situri, peisaje, con-
strucţii, drumuri, obiecte) şi 

imateriale (memorie, povestiri orale, documente 
scrise, ritualuri, festivaluri, meserii, cunoştinţe 
tradiţionale, valori, texte, culori, parfumuri), 
adică elementele 
fizice şi spirituale 
care conferă locului 
sens, valoare, emoţie 
şi mister”. Din acest 
punct de vedere, 
Chişinăul reprezintă 
cartea de vizită a Re-
publicii Moldova. 

Cu părere de rău, 
au un impact negativ 
asupra patrimoniului 
cultural. Siturile şi 
vestigiile culturale 
sunt obiectul unor 
activităţi ilicite: să-
păturile arheologice 
clandestine, construcţiile neautorizate, comerţul 
cu antichităţi etc.. 

Anume aceste probleme au făcut obiectul 
Conferinţei antropologice științifico-practice, cu 
genericul ”Zonele cultural-istorice din Chișinău 
– componente ale practicii și identității estetico-
urbane”,  organizate de Catedra Filosofie și An-
tropologie și Centrul de Cercetări Calitative în 
Antropologie din cadrul Universității de Stat din 
Moldova, în colaborare cu specialiștii în domeniu 
de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, 
cu Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Crean-
gă” şi cu Universitatea Tehnică a Moldovei

Precizăm, în contextul dat, că Proiectul ”Zo-
nele cultural-istorice din Chișinău – componente 
ale practicii și identității estetico-urbane” (lan-
sat în luna septembrie 2011, de Catedra Filoso-

fie și Antropologie, condusă de Eudochia SA-
HARNEANU, dr. hab., conf. univ., în colabo-
rare cu Primăria Municipiului Chișinău) a avut 
drept unul din obiectivele principale studiul și 
analiza reprezentărilor diferitor grupuri sociale 
din municipiul Chişinău privind zonele cultural-
istorice drept componente ale identităţii urbane 
şi ale patrimoniului cultural şi naţional. 

 Participanții și invitații la Conferință – 
doamna Varvara BUZILĂ, director-adjunct al 
Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Natu-
rală, conf. univ., dr. în filologie, Rodica SPĂTA-
RU, lector superior, Universitatea Pedagogică de 

Stat “Ion Creangă , 
Valeriu LUPAȘCU, 
conf. univ., Univer-
sitatea Tehnică din 
Moldova  au afir-
mat că lipsa unei 
strategii concrete şi 
coerente la nivel de 
stat privind păstra-
rea şi conservarea 
siturilor arheologi-
ce, a monumentelor 
de istorie şi cultură 
a făcut ca,  într-o 
perioadă scurtă de 

timp, acestea să ajun-
gă într-o stare de de-

gradare, iar unele dintre ele să fie distruse. 
Concluzia la care s-a ajuns a fost că starea în 

care se află astăzi patrimoniul cultural al Repu-
blicii Moldova este rezultatul măsurilor nechib-
zuite ale autorităţilor publice, al unor acţiuni in-
tenţionate şi iresponsabile întreprinse de repre-
zentanţi ai statului şi de persoane particulare. 

Rezultatele cercetării privind viziunile şi ati-
tudinea  chișinăuienilor față de edificiile de pa-
trimoniu din Centrul Istoric al Chișinăului, dar 
și concluziile la care s-au ajuns în cadrul lucrări-
lor conferinței vorbesc despre necesitatea impe-
tuoasă de valorificare neîntârziată a acestora. 

Irina LICA,
 magistru în Psihologie, anul III, Facultatea 

Istorie şi Filozofie

Este cunoscut de toata lumea faptul 
că, în momentul de faţă,  telefo-

nia şi internetul se bazează pe transmisi-
ile optice prin intermediul cablurilor din  
fibră optică. Lumina care circulă prin ele 
nu este un flux constant de energie, ci, 
mai degrabă, e formată din pachete mici 
alcătuite dintr- un număr mare de  fotoni 
(fotonul este particula elementară, com-
ponentă a  luminii), fiecare pachet pur-
tând un bit de informaţie: zero sau unu, 
iar informaţia este 
iniţial procesată de 
modemele electro-
nice actuale (rela-
tiv masive), cuplate 
la nodurile  Reţelei 
Globale Internet.

Această moda-
litate de utilizare 
a legăturii Internet 
poate fi schimba-
tă radical cu una 
mult mai eficientă 
şi care asigură pro-
tejarea informaţiei chiar de legile  cuan-
tice fundamentale  ale naturii, de accesul 
neautorizat.  Actualmente (vezi revista 
Nature, 12 Aprilie 2012) un grup de fi-
ziceni, în frunte cu Stephen Ritter de la 
Institutul Max Plank de Optica Cuanti-
ca din Gemania,  a demonstrat teoretic 
şi experimental o modalitate cuantică de 
legătură Internet. În linii mari, noutatea 
menţionată constă în urmatorele: pache-
tul de fotoni este înlocuit cu un foton, 
iar modemul se înlocuieşte parţial cu un 
atom, iar schimbul de informaţie dintre 
doi atomi se efectuează prin fotonul care 
este canalizat de un  cablu optic. Această 
modalitate cuantică eficientă  a fost obţi-
nută datorită informaţiei tradiţionale, re-
prezentată fizic prin biţi, adică prin zero 
sau unu şi poate fi reprezentată fizic la 
nivel cuantic  prin  qubiţi (quantum bit ), 
ceea ce asigură paralelismul în stocare şi 
procesare a informaţei prin reprezentarea 
simultană a lui zero şi unu.

Pentru a obţine rezultatul scontat, fi-
zicienii germani au depus  un efort major 
de pregatire initială. Ei au reuşit să cap-
teze între două oglinzi aproape perfecte 
(rezonator), cu ajutorul laserului, un sin-
gur  izotop  al atomului de Rubidiu ( 87-
Rb), al carui timp mediu de viaţă, sau  de 
dezintegrare, este de un miliard de ani. 
Este cazul  de menţionat că acelaşi izo-
top de Rubidiu se utilizează în metrolo-
gia cuantică  pentru măsurarea timpului 

cu o precizie foarte 
mare şi stabilă. Tot ei 
au folosit, de aseme-
nea, impulsuri laser a 
câte un foton  pentru a 
constrânge atomul să 
emită un foton contro-
lat. La fel, au investi-
gat posibilitatea de 
stocare a informaţiei 
cuantice (qubitului) pe 
un singur atom conco-
mitent cu posibilitatea 
de citire a informaţiei 

de pe acest atom. În aşa fel, având  pre-
gatirea anterioară în acest sens, aceşti 
savanţi au combinat toate posibilităţile 
disponibile şi au elaborat experimental o 
reţea de Internet cuantic alcatuită din doi 
izotopi de Rb, fiecare fiind  plasat într-un 
rezonator  optic şi în diferite laboratoare 
vecine, fiind  conectaţi între ei cu cablu 
de fibră optică  cu o lungime de 60 m, 
care asgură schmbul de informaţie prin 
intermediul qubiţilor  între izotopii de 
Rb. Este clar că acest mod de utilizare a 
legăturii  Internet a marcat o cale nouă nu 
numai în comunicaţii, dar şi în domeniul 
obţinerii unui computer cuantic eficient 
şi scalabil. (A se vedea video-clipurile 
http://www.youtube.com/watch?v=4Pu_
LpmM2B8; http://www.youtube.com/
watch?v=RHVMrK2gXNw )

Viorel ENACHI,
conferenţiar universitar, doctor,  

Catedra Fizica Teoretică 

În prezidiul Conferinţei: 
doamnele Varvara Buzilă şi Eudochia Saharneanu.

Grafica realizata de 
Andreas Neuzner, MPQ

CE  LĂSĂM  ÎN  URMA  NOASTRĂ? 
CONFERINŢA  ANTROPOLOGICĂ  ȘTIINŢIFICO-PRACTICĂ

planul nostru de învăţământ prin: Introdu-
cerea în planul de învăţământ al Catedrei 
Jurnalism, Facultatea Jurnalism şi Ştiin-
ţe ale Comunicării, USM, a unei disciplni 
noi – fotojurnalismul; Înlocuirea denumirii 
disciplinei „Evenimente culturale în ştire, 
interviu, reportaj” cu „Art jurnalismul”.

De asemenea, într-o perspectivă nu prea 
îndepărtată, ne propunem: să inaugurăm, la 
Facultate, un laborator-muzeu al fotografiei 
de presă după modelul laboratorului de la 
Facultatea de Jurnalism de la Universitatea 
Slavonă din Baku; să modificăm conceptul 
predării jurnalismului on-line, prin extinde-
rea volumului de ore şi a obiectivelor cursu-
lui, astfel încât procesul instructiv-didactic 
să fie orientat spre new media; să extindem 
relaţiile externe de colaborare a Facultă-
ţii după modelul Universităţii Slavone din 
Baku şi să organizăm centre de cultură ale 
potenţialilor parteneri; să semnăm un con-
tract bilateral între Universitatea de Stat din 
Moldova şi Universitatea Slavonă din Baku, 
în scopul extinderii colaborării iniţiate în 
timpul vizitei de lucru, prin care am asigura 
mobilitatea academică a studenţilor şi profe-
sorilor – obiectiv primordial al învăţământu-
lui conform sistemului  de la Bologna. 

Şi în concluzie: scopul vizitei de lucru a 
delegaţiei noastre a fost pe deplin realizat, iar 
rezultatul – pe măsura aşteptărilor. Bunăvo-
inţa şi atenţia gazdelor, precum şi sprijinul 
maxim pe care nu l-au acordat colegii azeri 
au sporit considerabil eficienţa activităţilor 
de documentare.

Georgeta STEPANOV, 
conferenţiar universitar, doctor,

şefa Catedrei Jurnalism

Secolul XXI: tehnologii fizice avansate

UN SALT MAJOR  SPRE INTERNETUL 
CUANTIC

ÎN  CĂUTAREA  ŞI  PROMOVAREA  NOILOR  IDEI  PROFESIONALE
(POPAS  INSTRUCTIV-DIDACTIC  LA  BAKU)
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La finele lunii trecute, Catedra Ştiinţe ale Solului, 
Geologie şi Geografie a organizat un Seminar 

știinţifico- practic, la care a fost invitat un grup de co-
legi de la Universitatea de Stat  din Bielarus. Genericul 
acestei întruniri de lucru a fost „ Aplicarea tehnologi-
ilor  moderne în pregătirea specialiştilor din dome-
niul Managementului ecologic”.

Acest seminar este parte integrantă  a Proiectului  
comun 144746 – TEMPUS – 2008 – JPCR, care ţine şi 
de modernizarea şi perfecţionarea învăţământului uni-
versitar, de pregătirea specialiştilor de înaltă calificare 
în domeniul managementului ecologic în R. Moldova  
şi Bielarus.

În cadrul seminarului respectiv, savanţii bieloruşi şi 

colegii lor de la Facultatea de Biologie şi Pedologie USM 
au ţinut în comun o serie de lecţii teoretice, seminare şi lu-
crări de laborator, în aceste activităţi de amploare fiind an-
trenaţi studenţii, masteranzii şi doctoranzii biologi.

Cei  cinci soli ai ştiinţei biologice din Bielarus – Ale-
xandru Vitcenco, Boris Vlasov, Valeri Bacarasov, Nata-
lia Gaghina şi Natalia Grinşcencova s-au arătat profund 
impresionaţi de primirea ce li s-a făcut la Universitatea de 
Stat din Moldova, de  înalta pregătire a cadrelor noastre 
didactice şi a tineretului studios.

Data vizitei de răspuns a delegaţiei noastre la colegii lor 
din Bielarus urmează să fie stabilită de comun acord.

Reporter UNIVERSITATEA

Meridianul cooperării inter universitare

PE  ORDINEA  DE  ZI - MANAGEMENTUL  ECOLOGIC

Desăvârşirea morală, considerată o condiţie a unei vieţi fericite, 
în viziunea lui Confucius, este o datorie a fiecăruia şi include 

respectul faţă de stat, familie, faţă de bătrâni, de conducătorii statului. 
Filozoful chinez accentuează că pe omul simplu îl interesează numai 
bunurile pământeşti, pe când cel instruit şi cel educat are grijă de vir-
tuţi, precum sunt bunătatea, blândeţea, dragostea faţă de alţi oameni. 
Graţie lor, omul dobândeşte liniştea, armonia, împăcarea cu sine.

Probabil, pornind de aici, de la ideea că omul educat e preocupat 
de virtuţi pe care ar trebui să şi le cultive în permanenţă, numai aşa  se 
va putea  vedea, aprecia frumuseţea interioară, inteligenţa.

Dacă pătrundem în esenţa gândului că ”fiecare lucru se caracterizează prin fru-
museţe”, ne  putem da seama că acest gând  nu e doar o aparenţă superficială, ci una ce 

se observă mai dificil, despre care tot Confucius spunea că „nu oricine o vede”.
Aşadar, nu putem afirma întotdeauna cu certitudine că un lucru sau o fiinţă nu este fru-

moasă, pentru că totul este relativ şi ideea de frumos este abordată de la  un individ la altul în 
mod divers, în funcţie de nivelul  lui de prăgătire generală, de gust, de preferinţe, de cultură 
în ansamblu. Nu poţi spune despre un accesoriu că nu este frumos, deoarece aceeaşi cravată 
se potriveşte bine cu o anumită cămaşă. Dacă nu ai ales cămaşa potrivită, nu înseamnă că 
această cravată nu mai este frumoasă.

Principiul creativităţii şi  abilitatea de a conştientiza acest lucru constituie calea ce condu-
ce spre o inteligenţă sănătoasă pentru formarea unei personalităţi.

Elena TRANCALAN,
studentă în anul I, grupa rusă, nr.17, 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Vibrații sufletești

Recent, am avut deosebita ocazie de a 
mă implica într-o adevărată aventu-

ră – o cercetare sociologică în satul Iurceni, 
raionul Nisporeni.

Fiind masterandă la Facultatea de So-
ciologie şi Asistenţă Socială, împreună cu 
studenţii anului II de la Specialitatea de So-
ciologie şi cu  profesorul, dna Diana Cheia-
nu-Andrei, doctor în sociologie, conferenţiar 
universitar, am pornit la drum. 

Este un lucru deosebit, după mine, a apli-
ca  cele însuşite la orele teoretice în realitatea 
lucrurilor, a vedea  şi a analiza fenomenele 
vieţii prin propriii ochi şi nu ai marilor mo-
nografişti şi cercetători, fie chiar remarcabili, 
precum au fost  Dumitru Gusti sau Petre Şte-
fănucă.

Senzaţii tari, mândrie şi admiraţie am 
simţit faţă de locuitorii acestei mici comu-

ne  atât de binevoitoare  şi ospitaliere.  Pe 
tot parcursul explorării noastre la obiect, am 
simţit fiori când îl ascultam, bunăoară, cu 
mare atenţie pe dnul Ştefan Teleman, direc-
torul Muzeului satului, care ne  vorbea cu 
atâta pasiune şi dăruire de sine despre isto-
ria neamului românesc, dar şi despre însuşi 
muzeul în care aveai impresia că te afli con-
comitent în toate cele 3 timpuri – trecut, pre-
zent şi viitor. 

Cum să nu te copleşească, de-o vorbă, 
emoţiile lângă un copac pus în pământ, în 
1935, de membrii Institutului Social Român 
din Basarabia în frunte cu Petru Ştefănucă? 
Cum ai putea să păşeşti  indiferent pe stră-
zile satului care păstrează urmele marilor 
olari ai neamului. Cum să nu fii  obsedat de 

trecutul  strămoşilor noştri, de  talentele po-
porului.

Muzeul satului, probabil, a fost cel care 
m-a frapat cel mai mult, deoarece este într-
adevăr de o valoare incomensurabilă...  Dar 
cum ai putea să treci indiferent pe lângă mo-
numentul lui Mihai Eminescu sau să nu-ţi 
apleci auzul la gândurile înaripate ale dom-
nului director care doreşte să realizeze ceva  
frumos  în memoria cuplului Doina şi Ion Al-
dea-Teodorovici, dar şi a marelui nostru poet 
Grigore Vieru.

În cadrul micii noastre escapade din tul-
burata  şi agitata capitală ne-au reuşit totuşi  
multe: am fost prezenţi la Liceul Teoretic 
„Grigore Vieru” din Iurceni, unde am făcut 
şi o donaţie de cărţi (copiii s-au dovedit a fi 
foarte bucuroşi să ne întâlnească cu braţele 
deschise), am avut şi  deosebitul prilej de 

a-l cunoaşte pe dl 
primar Gheorghe 
Sorocovici, care 
ne-a relatat o serie 
de cazuri haioase 
şi interesante din 
viaţa Iurceniului. 
L-am contactat şi 
pe poliţistul sa-
tului, absolvent 
recent al Facul-
tăţii de Istorie şi 
Filosofie, Univer-
sitatea de Stat din 
Moldova.

 Studiul nos-
tru sociologic s-a  
îmbibat cu miro-
sul petalelor de 

pomi, dar şi al istoriei glorioase. Efectul be-
nefic al expediţiei sociologice i-l datorăm, în 
bună parte, dnei Diana Cheianu-Andrei, un 
sociolog cu pregătire fundamentală, care îşi 
împărtăşeşte cu talent şi generozitate exepe-
rienţa bogată în domeniu  învăţăceii lor săi. 

Sincere mulţumiri şi tuturor celorlalţi  
implicaţi în cercetarea  noastră, celor care şi-
au deschis sufletul, contactând cu noi şi ofe-
rindu-ne toată asistenţa necesară. Sunt ferm 
convinsă că asemenea acţiuni ar trebui să fie 
cât mai des organizate,  susţinute şi aplicate 
pe teren.

Olga  CIUGUREANU , 
 masterandă, anul I,

Facultatea de Sociologie 
şi Asistenţă Socială

Acum ceva timp a fost sărbătorită 
Ziua internaţională a Francofoniei, 

prilej pentru francofonii din lumea întreagă 
de a-şi afirma solidaritatea şi dorinţa de a fi 
împreună chiar în pofida  unor diferenţe şi 
divergenţe.

Amintim 
că, în anul 
1970, la Nia-
mey (Niger,) 
a fost semnat 
tratatul ce 
a pus baze-
le Agenţiei 
pentru Coo-
perare Tehni-
că (ACCT), 
astăzi Orga-
nizaţia In-
ternaţională 
a Francofo-
niei (OIF), 
diversitatea 
culturală şi 
solidaritatea  
constituind  principalele obiective promova-
te de către Francofonie.

Cu acest prilej, la Catedra Limbi Străine 
Aplicate (FRIŞPA), printr-un şir de mani-
festări întreprinse de studenţii şi profesorii 
noştri, au fost marcate Zilele Francofoniei. 
Bunăoară, tinerii studioşi de la anul II, spe-
cialitatea Relaţii Internaţionale, au redactat 
un număr din trei pagini al ziarului „ Oui, 
je parle français” (redactor Tanasov Dragoş 
(gr. 204). Mulţi studenţi au publicat în acest 
ziar creaţii proprii; de exemplu, Cipileaga 
Vitalie a închinat două poezii profesorilor de 
limba  franceză. 

În cadrul unei cafele artistice cu subiectul 
„Le diplomate peut aussi chanter, danser et 
réciter des poésies”, studenţii au interpre-
tat cântece din repertoriul renumiţilor artişti 
francezi, Patricia Kaas, Joe Dassin. Iar stu-
denta Inga Chiriac (gr. 102) a realizat un re-
bus, cuvântul-cheie fiind Fancophonie.

Profesoara Ina Damaschin şi subsemna-
ta au organizat concursul „Connaissez-vous 
l’Administration française ?”, cei implicaţi 
activ în această acţiune dând dovadă de cu-
noştinţe adânci în acest domeniu.

O altă profesoară, dna Violeta Cotilevi-
ci, a iniţiat concursul artistic „Dis-moi dix 
mots”, în cadrul căruia studenţii de la speci-
alităţile Relaţii Internaţionale şi Politologie 
s-au prezentat cu propriile lor creaţii. În final 

s-a făcut bilanţul acestei interesante şi capti-
vante competiţii. Pe locul I s-a plasat Violina 
Mardari (gr. 101), pe locul II – Veronica Cur-
tian (gr. 101) şi Cristina Bumbu (gr. 107), pe 
locul III – Svetlana Popa (gr.101).

Studentele Adriana Rişca (gr. 104), Dia-
na Samoni (gr. 108), Cristina Levodeanscaia 
(gr. 101), Valeria Durbailo (gr. 101), Alina 
Poloboc (gr. 204), Natalia Sîrbu (gr. 204) şi 
Diana Gheorgiţa (gr. 109) au scos gazetele 
de perete,  prezentând în mod creativ con-
ceptul Francofoniei. Pe parcursul săptămânii 
francofone studenţii au avut posibilitatea să 
vizioneze şi o serie de filme documentare în 
limba franceză. 

Constatăm că tinerii  noştri studioşi, care 
au luat parte activă la zilele Francofoniei, au 
dat dovadă de talent şi mult entuziasm, con-
firmând faptul că cunoaşterea acestei limbi 
internaţionale le-ar putea deschide multe 
porţi în cariera lor viitoare, în integrarea va-
lorilor europene şi universale.

Silvia SCERBAKOV,
 lector, Catedra Limbi Straine Aplicate, 

FRIŞPA

UN SAT CU OAMENI DEOSEBIŢI, 
văzut de tineri sociologi

(CERCETĂRI  SOCIOLOGICE  PE  TEREN)

Generaţia sec. XXI

INTEGRARE  ÎN CIRCUITUL  VALORILOR 
EUROPENE

(ZILELE  FRANCOFONIEI  LA  CATEDRA  LIMBI  
STRĂINE  APLICATE,  FRIŞPA)





SĂ  ÎNCERCĂM  A  SESIZA  FRUMOSUL
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LOGOS
Pagina de gândire şi sPiritualitate a asociaţiei

studenţilor creştini ortodocşi
Icoana

Sfântului Apostol şi Evanghelist
Ioan Teologul

Acum cinci ani, la 13 mai, pentru Capela universitară a fost o zi de aleasă sărbătoare. 
După jumătate de veac de tristă amintire sfântul lăcaş a fost resfinţit de către ÎPS Mitro-
polit Vladimir. Sobor de preoţi, profesori şi învăţăceii, precum şi credincioşi dreptmări-
tori au venit să împărtăşească bucuria resfinţirii acestui lăcaş.

Făcând retrospectiva evenimentelor din ultimii ani putem menţiona urmă-
toarele:

În toamna anului 2007 studenţii de la Academia Teologică au trecut cu 
slujbele în Capela “Sf. Trei Ierarhi” din str. Ismail, 46. Astfel, Biserica “În-
tâmpinarea Domnului” a rămas cu uşile deschise pentru studenţii, profesorii şi 
colaboratorii dreptmăritori ai Universităţii de Stat din Moldova, dar şi pentru 
credincioşii care s-au ataşat de această Capelă din campusul universitar. Zilnic 
au început să răsune clopotele bisericii cu cinci minute înainte de orele de curs. 
S-a format şi o echipă de tineri clopotari, care se rânduiau dimineaţa şi seara, 
mângâind cu noi melodii pe cei care erau în preajma lăcaşului.

În cinci ani s-au născut câteva iniţiative, care sunt fireşti într-o instituţie 
de învăţământ. Au devenit tradiţionale următoarele activităţi: Săptămâna Tineretului Ortodox, 
Pelerinajul Tinerilor în preajma Înălţării Sfintei Cruci şi serbarea Duminicii Femeilor Mirono-
siţe printr-un concert duhovnicesc.

În colaborare cu rectoratul USM, studenţii sunt invitaţi în biserică, vorbindu-li-se despre 
semnificaţia lăcaşului de cult, istoricul bisericii universitare şi despre alte lucruri ziditoare de 
suflet. Circa 10 mii de studenţi de la diverse instituţii de învăţământ din capitală intră într-un an 
de studii în biserică. Fiecare primeşte o cruciuliţă, o iconiţă şi o îndrumare pe calea credinţei.

S-a cristalizat un cor profesionist de bărbaţi, care a participat la mai multe concerte şi con-
cursuri bisericeşti, fiind numit în cinstea marelui preot-compozitor Mihail Berezovschi.

Îşi continuă activitatea Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi, care își are sediul tot în 
acest sfânt lăcaş. Săptămânal se săvârşeşte Acatistul Sf. Duh, după care urmează discuţii cu 

tinerii. Sunt abordate probleme şi frământări ale tinerilor. Aici tinerii se cunosc, 
se împrietenesc, alţii chiar întemeiază familii şi devin buni enoriaşi acolo unde 
se stabilesc cu traiul. Tot de cinci ani am decis să fim mai aproape de cei mai 
trişti ca noi. Chiar dacă nu dispunem de mijloace financiare, am găsit o altă 
modalitate de a ajuta pe cei din jur. Îndemnăm enoriaşii să jertfească din puţi-
nul lor, să aducă lucruri care le sunt în plus sau nu le folosesc şi le oferim celor 
care spun un bogdaprosti.

Când s-a sfinţit biserica, aveam impreisa că am scăpat de o povară grea – 
reparaţia. Astăzi conştientizăm că a repara un zid, a executa pictura ş.a.m.d 
sunt o nimica toată comparativ cu misiunea deloc uşoară – de a aduce la Hris-
tos un suflet. Ne amintim de cuvintele unui părinte la sfinţirea noii biserici din 

localitate. Sfinţia sa spunea că i-au trebuit câţiva ani buni să ridice cu ajutorul Celui de Sus 
şi al oamenilor o măreaţă biserică, însă nu ştie dacă va apuca vremea să o umple cu suflete 
rugătoare. Asta e o Biserică adevărată – comunitatea de credincioşi. Toate eforturile pe care le 
depunem sunt tocmai de a mări şi a consolida Biserica lui Hristos.

Le mulţumim tuturor celor care revarsă dragoste pentru menţinerea şi activitatea 
acestui sfânt lăcaş.

 Consiliul bisericesc      

Popas aniversar 

În seara zilei de 9 mai, la Biserica „Întâmpinarea Domnului”, USM, în cadrul Săptămâ-
nii Tineretului Ortodox, a fost oficiată slujba Acatistului Sfântului Duh pentru luminarea 

minţii şi reuşita la învăţătură. Slujba a fost săvârșită de către un sobor de preoți în frunte cu 
Părintele Savatie Baștovoi, după care a avut loc o discuţie tematică la tema: „Pentru cine a 
Înviat Hristos?”.

Părintele Savatie s-a adresat tinerilor cu un cuvânt de învățătură despre Învierea lui Hris-
tos:

“Astăzi multă lume, chiar și dintre cei care se numesc creștini, nu cred în 
Înviere. Cred într-un Dumnezeu Atotputernic, în puterea divină, dar nu acceptă 
Învierea. Sf. Apostol Pavel spunea: „Dacă Hristos nu ar fi înviat, zadarnică ar 
fi credinţa noastră!” Așadar, Învierea Domnului este minunea care ne readuce 
la viaţă, schimbarea fiecăruia dintre noi. Şi ca această schimbare să fie una ade-
vărată, trebuie să începem fiecare cu el însuşi, să curăţim, cum zice Apostolul, 
„cele dinăuntru ale noastre”, să căutăm să ne aducem în fiecare zi în faţa aproa-
pelui nostru o persoană mai înţelegătoare, mai bună, mai deschisă. În sfintele 
lăcașe, şi nu numai acolo, suntem chemaţi să trăim prin rememorarea faptelor 
petrecute atunci, momentele în care Hristos, Fiul lui Dumnezeu, aduce în faţa 
omenirii întregi suprema dovadă de dragoste: jertfa de sine. Sublimul acestui 
fapt rezidă tocmai din exemplul personal: Învăţătorul Lumii înţelege, sau mai 
bine spus ne ajută să înţelegem, că, în faţa Adevărului, nu există o altă cale. Hristos, prin jertfa 
Sa, cu mâinile întinse pe Cruce, a îmbrăţişat lumea întreagă!

Pe acest Dumnezeu, care este iubire, noi îl mărturisim sau îl tăgăduim prin faptele noastre 
de zi cu zi. E întuneric în viaţa noastră? Înseamnă că l-am închis şi l-am îngropat pe Dumnezeu 
în noi într-un gest de egoism. Dar Dumnezeu nu moare! Este doar închis în noi! Ne dorim cu 
adevărat să mergem spre Lumina cea mântuitoare? Trebuie să ne scuturăm cu fermitate de acest 
egoism care ne îngroapă şi să-l lăsam pe Dumnezeu să vieze întru noi. Iar când Viaţa care a 

ÎNTRU  LUMINAREA  MINŢII  ŞI  REUŞITA  LA  STUDII
dat şi dă viaţă este întru noi, putem fi cu adevărat nemuritori! Spre acest lucru am fost creaţi şi 
suntem chemaţi să trăim!”

***
A urmat lansarea cărţii „Fuga spre câmpul cu ciori – amintiri dintr-o copilărie ateistă”, 

părintele relatând succint mesajul acestui roman: “  Fuga spre câmpul cu ciori este povestea 
unei iubiri zbuciumate dintre un tată propagandist al ateismului științific și un fiu monah. Jertfa 

avraamică este răsturnată: tatăl renunță la fiul devenit credincios pentru a ra-
mâne fidel ateismului pe care l-a slujit toată viața. Romanul, scris la persoana 
întâi, abundă în detalii de mare intimitate și sinceritate, motiv pentru care 
publicarea ei a devenit posibilă doar după moartea tatălui. Cartea apare în 
aceeași perioadă în care un alt roman semnat de autor, tratând tema copilăriei 
și a propagandei ateiste a apărut - “Iepurii nu mor”. Cele două cărți nu se 
intersectează, ci doar se completează reciproc.

“Fuga spre câmpul cu ciori”… nu este, așadar, o continuare la “Iepurii 
nu mor”, ci, mai degrabă, o carte - soră, zugrăvind împreuna tabloul vieții 
într-o lume din care Dumnezeu a fost izgonit.”

***
Tinerii au avut posibilitatea să-i adreseze părintelui Savatie întrebări le-

gate de viața duhovnicească, la care părintele a răspuns cu multă îngăduință 
și dragoste.

La întrebarea unei tinere: “Părinte Savatie, cum ați ajuns la Ortodoxie?” Părintele a răspuns 
foarte convingător: “Cercetând tot felul de religii și curente filosofice, nu am găsit o credință 
asemănătoare celei ortodoxe, în care însuși Dumnezeu să se jertfească pentru mine…”

La finalul întâlnirii, Ieromonahul Savatie a mulțumit tinerilor prezenți pentru interesul viu 
față de Credința Ortodoxă, urându-le să urmeze Evanghelia întocmai cum au urmat-o Sfinții 
Apostoli, iar dragostea frățească să nu se stingă niciodată.

În anul 400 după Hristos, în pus-
tiul Egiptului, locuia Sfântul Ioan 

Colov. Acesta era ucenicul Sfantului Pi-
men. Învățătorul știa că cel mai impor-
tant lucru pe care trebuie să-l cunoască 
un creștin este ascultarea. Într-o zi, bă-
trânul  a luat un lemn uscat și l-a înfipt în 
nisip. Și-a chemat ucenicul  și i-a spus 
să ude acel ciot zilnic, până când el va 
da roade. Pentru că se aflau în pustiu, 
unicul izvor era foarte departe de ei.

Timp de trei ani, tânărul făcea cale 
lungă pentru a uda acel lemn uscat, așa 
cum i-a spus starețul. Într-o dimineață, 
lemnul a înflorit. Peste câteva 
zile a apărut primul fruct.  Fe-
ricit, Sfântul Ioan și-a chemat 
învățătorul ca să vadă și el mi-
nunea săvârșită. Bătrânul a cules 
fructul și  l-a înmânat ucenicului 
spunându-i: ”Acesta e rodul as-
cultării”.

De fapt, ascultarea este 
acel fruct divin al cărui gust îl 
înțelegi cu anii. Amărui la început și 
dulce la sfârșit.  Neascultarea e moti-
vul nenorocirilor.  Din cauza ei  Dum-
nezeu i-a izgonit din Rai pe  Adam si 
Eva.  Cei doi  au fost lipsiţi de fericirea 
veşnică pentru că au ignorat cuvântul 
Domnului.  Din păcate, noi, tinerii, re-
petăm greşeala lor. În loc să mușcăm 
din fructul ascultării, îl preferăm pe 
cel interzis. De ce? Pentru că e mult 
mai ușor de cules și la prima vedere 
pare mai frumos… iar şarpele edenic 
locuiește în fiecare din noi.

Acesta  reușește să pătrundă în 
colţurile ascunse  ale conștiinței noas-
tre.  La început  ne motivează că sun-
tem tineri, puternici, mândri. Că nu 
avem nevoie de sfaturile nimănui. E 
viața noastră, la urma urmei!  Și tre-
buie să o trăim cum vrem….  apoi 

le reproșăm părinților că sfaturile 
lor sunt de modă veche și să ne lase 
în pace. Țipăm asurzitor că vrem să-
nvățăm de pe greșelile noastre, nu de 
pe ale altcuiva.

Ascultarea de părinți e prima scară 
spre Rai, spre mântuire. Dacă copilul 
îşi iubeşte mama, atunci îl va iubi şi 
pe Dumnezeu din toata inima sa.  Pen-
tru că ascultarea înseamnă credinţă, şi 
doar ea poate să înflorească un lemn 
uscat înfipt în pământ. Iar acum, când 
suntem la începutul vieţii, avem nevoie 
de această virtute dumnezeiasca care e 

o adevărată binecuvântare a 
fericirii.

Sfântul Grigorie Sinai-
tul spunea că ascultarea  este 
viaţă veşnică, scară cerească, 
suire grabnică, bogăţie de 
cununi, lucru îngeresc, lupta 
nepătimirii, suire și călătorie 
la cer. Ascultarea împlineşte 
toate poruncile, pe toate le 

îndreaptă, pe toate le face şi le zideşte, 
iar pe suflet, în chip nevăzut şi neştiut, 
cu mare grijă îl îmbogăţeşte şi îl aşază 
în vistierie necontenit, ridicându-l spre 
Dumnezeu, ca să stea înainte încununat 
şi înfrumuseţat în taină.

O astfel de virtute înlătură orice 
lucrare diavolească. Ascultăm, deci îi 
placem lui Dumnezeu.  Cu toții știm 
de pilda fiului risipitor -  ce-ar fi fost 
dacă acesta își asculta de la-nceput pă-
rintele?  Nu ar fi pribegit atâta timp, nu 
ar fi irosit averea tatălui său. Fiecare 
din noi se află în situația copilului din 
pildă. Trebuie să facem alegerea pri-
mordială între bine și rău. În general, 
toată viața noastră se află între aceste 
două extremități. Însă numai ascul-
tarea  e cea care ne înflorește cărarea 
fericirii.

FRUCTUL  ASCULTĂRII

Zilele acestea urmăream un reportaj despre o tânără 
care s-a sinucis. Nu ştiu ce m-a înfricoşat mai mult 

– faptul că astfel de ştiri apar tot mai des la televizor sau că ti-
nerii noștri nu-şi  pot găsi rostul în viață. Mulţi afirmă că moti-
vele acestui dezastru ar fi: lipsa banilor, problemele de familie, 
pierderea serviciului, neînţelegerea cu cei din jur.  Am uitat de 
răbdare, de iertare, de Dumnezeu. Nu mai ştim să credem sau 
să sperăm. Faptul că alegi să te retragi din viaţă fără a lupta nu 
te salvează de  chinurile veşnice.

Iuda s-a spânzurat după ce l-a vândut pe Ii-
sus. Deci,  fiecare sinucigaş îl vinde în sufletul 
său pe Hristos, pentru că El a murit spre salva-
rea şi mântuirea noastră.  O statistică efectuată 
în luna februarie anul curent demonstrează că 
fiecare om s-a gândit măcar o dată în viaţă  la 
posibilitatea de a se sinucide.

Recunoaștem  că  noi, tinerii, suntem vul-
nerabili, ne lăsăm pradă disperării ușor. De 
exemplu, copilițele de 12 ani, care se cred 
deja nefericite în dragoste.  Viața înseamnă mai mult decât 
naștere, respirație și nevoi biologice. Faptul că Dumnezeu 
ți-a dat șansa să trăiești,  deja e un dar divin.  E mult mai ușor 
să te lași înfrânt și să pleci, decât să rămâi și să înfrunți fur-
tuna. Îmi aduc aminte de Radu, colegul meu de liceu. Într-o 
dimineață a venit la ore cu încheietura mâinii stângi banda-
jată. La recreație, în timpul unei discuții,  mi-a povestit că a 
încercat să-și pună capăt zilelor. Însă în ultima clipă s-a oprit: 
”În acel moment m-am gândit la mama. Mi-am amintit de 
toate greutățile prin care aceasta a trecut doar ca să mă creas-
că și am lăsat briciul jos. Lucrul care m-a durut cel mai mult 
era că mămica a luptat mereu. Nu s-a dat bătută niciodată.”

Însă la ce s-au gândit cei care au făcut deja acest pas?  
Unde au fost mamele, copiii, prietenii lor?

Când i-a creat pe Adam și Eva, Dumnezeu le-a spus: 
”Trăiți și vă înmulțiți!” Cine ești tu, chip de lut ca să încalci 
cuvântul Tătălui Ceresc?  El ne dă viaţa şi tot El ne-o ia atunci 
când crede de cuviință. Chiar dacă uneori suferinţa, mizerii-
le, durerile, bolile devin insuportabile…  păcatul deznădejdii 
e unul strigător la cer. “Cine pierde nădejdea în mila lui 
Dumnezeu, zice Fericitul Augustin, îl necinsteşte la fel cu 
cel ce se îndoieşte de existenţa Lui”. Acesta este păcatul îm-
potriva Duhului Sfânt, despre care Hristos a spus că nu se va 

ierta nici în veacul acesta, nici în cel viitor (Matei 12, 32).
Biserica Ortodoxă nu poate săvârşi slujba înmormântării 

pentru sinucigaşi, cu excepţia celor bolnavi psihic. Pentru că 
la înmormântare  ne rugăm pentru „robul lui Dumnezeu ador-
mit în dreapta credinţă şi în nădejdea învierii”, iar cel ce și-a 
curmat zilele a devenind rob al deznădejdii, care nu moare în 
nădejdea învierii şi a vieţii veşnice. El e sortit Gheenei.

În urma unui studiu, psihologul Victor Frankl, a consta-
tat că cifra încercărilor de sinucidere este de 
15 ori mai mare decât cele care s-au terminat 
cu moartea. Într-una din universitățile statu-
lui Idaho (SUA), la o consultare a studenților 
care au încercat să-și pună capăt zilelor, s-a 
constatat că 85% nu aveau niciun scop in 
viață. Un alt motiv pe care l-a accentuat psi-
hologul e singurătatea  interioară, furia, fri-
ca, neîncrederea.  Biserica e refugiul celor 
deznădăjduiți. Doar  aici sufletul își poate găsi 
liniștea – nu în muzică depresivă,  alcool sau 

droguri.  Duhovnicul trebuie să devină prietenul, psihologul, 
tatăl, învățătorul fiecărui tânăr.

Starețul Paisie Aghioritul spunea că ” oamenii suferă 
pentru că nu înțeleg sensul vieții. Atunci când acest sens 
este înțeles, toate lucrurile se îndreaptă”. Starețul îndemna 
părinții să-i ajute pe copii să ințeleagă ce este binele, pentru 
că el este “sensul cel mai adânc al vieții”. De fapt, ”binele” 
înseamnă credința în Cel de Sus și speranța în mila Lui.

Dacă copilul crește în credință și rugăciune, dacă părinții 
duc o viață cu frică de Dumnezeu, atunci acesta nu se va 
gândi să întocmească asemenea păcat. De asta sunt nece-
sare lecțiile de religie în școli – dacă tânărul nu a obținut o 
educație creștină de la părinți, atunci să o obțină de la profe-
sori. Astfel, numărul de sinucideri în rândul adolescenților va 
scădea considerabil.

Părintele Timothei Kilifis, în cartea ”Tinereţe curată, tine-
reţe frumoasă”, spune: ” Tinerii sunt construiţi pentru eroism, 
nu pentru autodistrugere şi sinucidere. Tânărul normal luptă 
până la capăt şi, fără îndoială, el va triumfa. Marile greutăţi şi 
furtuni arată cine sunt marii oameni.”

Elena BRICIUC,
 Asociația Studenților Creștini Ortodocși 

din Republica Moldova

RESFINŢIREA  BISERICII  “ÎNTÂMPINAREA  DOMNULUI” 

(IEROMONAHUL SAVATIE (BAŞTOVOI) A CONFERENŢIAT LA BISERICA  „ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI”)

EŞTI  VIU,  DECI  LUPTĂ
(DESPRE SINUCIDERE)
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La 16 mai Catedra Teoria şi Istoria Dreptului a Facultăţii de Drept a USM a organi-
zat Masa Rotundă  cu genericul „200 de ani de la 

dezmembrarea spaţiului românesc”, pentru consemnarea a 
200 de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Rus. Printre 
participanţi au fost cadre didactice, studenţi şi doctoranzi ai 
facultăţii. Decanul, dl prof. univ. Gheorghe Avornic,  a men-
ţionat eforturile Catedrei în organizarea acestui important 
eveniment. La rândul său, şeful catedrei, prof. univ. Boris 
Negru, a precizat că scopul acestei mese rotunde este afir-
marea adevărului, cunoaşterea mai bună a evenimentelor 
istorice care să ne ajute la corectarea nedreptăţilor comise 
de marile imperii cu consecinţe tragice pentru românii ba-
sarabeni.

Profesorul universitar Elena Aramă a amintit cuvintele 
marelui istoric al neamului, Nicolae Iorga: „Istoria este un 
rug, în jurul căruia se adună generaţiile pentru a-şi povesti 
soarta”, salutând interesul tinerilor cercetători, studenţi pen-
tru tematica mesei rotunde.  În temeiul unor materiale de 
arhivă, domnia sa a ilustrat jurisprudenţa confuză şi ezitantă 
a instanţelor judiciare ale Imperiului Rus, fapt ce  a dus nu numai la proliferarea nedreptăţilor, 
dar  şi la deznaţionalizarea românilor basarabeni.  

Subiectul în cauză a fost preluat şi de studentele Evelina Scutelnic şi Stati Cristina, care au 

Învăţămintele istoriei

argumentat  implicaţiile nefaste ale rusificării şcolii, a administraţiei, a justiţiei. Dna Valentina 
Coptileţ,  prodecanul facultăţii, a vorbit despre tratatul ruso-
turc din 16 mai 1812, dând o apreciere juridică acestuia, ca 
fiind unul ce a încălcat grav principiile dreptului internaţional, 
calificat chiar în perioada respectivă ca un jaf. Imperiul Oto-
man nu avea niciun drept să cedeze ceva ce nu-i aparţinea.  
În continuare, conf. univ., dna Zinaida Lupaşcu a menţionat 
că aşa numita autonomie a Basarabiei servea doar scopurilor 
ţarismului, iar românii basarabeni au fost supuşi umilinţelor 
şi deznaţionalizării.  Şi studenţii Nica Sabina şi Maxim Braila 
au scos în vileag aspectele tragice ale anexării Basarabiei, care 
s-au răsfrânt asupra tuturor categoriilor sociale, dar în mod 
special, asupra marii majorităţi a populaţiei – ţărănimea. 

Profesorul universitar  Alexandru Arseni  a concluzionat 
că trecerea arbitrară a Basarabiei la Imperiul Rus a însemnat o 
tragedie naţională pentru românii  basarabeni care, totuşi, au 
supravieţuit. Iar profesorul universitar Teo Cârnaţ, exprimând 
multumiri organizatorilor mesei rotunde, a adus la cunoştinţa 
celor prezenţi că ziua de 16 mai a fost declarată de Consiliul 

Municipal Chişinău, al cărui membru este, zi de doliu. Asistenţa a păstrat un moment de recule-
gere în amintirea tristelor evenimente de la 1812.

Catedra Teorie şi Istoria Dreptului

Atunci când vorbim despre pro-
fesorul Ion Guţu este greu să ne 

imaginăm stereotipul unui profesor fără 
a surprinde imaginea domniei sale de om 
respectat, de om integru...

Şi nu este vorba despre activitatea sa in-
tensă, despre inteligenţa sa exce-
lentă sau despre voinţa cosmică; 
nici depsre temperamentul deli-
cat sau zâmbetul cordial pe care-l 
sesizăm atunci când este schiţat 
pe fondul unei mustăţi semeţe...

Ci despre „gândirea simboli-
că”, pentru că se pricepe a pune 
într-un acord perfect intuiţia, re-
gulile bunului-simţ interior, uni-
versal valabil cu cotidianul.

Este fără-ndoială cel care 
crede în spusele marelui Eliade 
că „moartea zeilor” nu antrenea-
ză dispariţia sacrului şi că sim-
bolul este poarta cea strâmtă prin care se 
trece de la profan la sacru, de la individual 
la universal.

De aceea la elaborarea monografiei 
„Semnul estetic în dimensiunea niveluri-
lor sale de interpretare”, profesorul îl ci-
tează pe Eminescu: „Oamenii din toate cele 
fac icoană şi simbol”, pentru că valoarea pe 
care o conferim unor obiecte printr-un sis-
tem de analogii ne face să ne ducem cu gân-
dul la consacrata existenţă a simbolului.

Ion Guţu a ştiut dintotdeauna să valori-
fice simbolul, pe care T. Todorov îl numeşte 

„minune”, iar Eliade „sacrul”, să excludă 
privirea lineară, fotografică a realităţii, adi-
că să simtă şi să resimtă tiparele omeneşti, 
pentru ca mai apoi „să fie afectuos cu ele”.

Indubitabil, abundenţa energiei, a spon-
tanieităţii, a dinamismului creator al Dom-

niei Sale, disponibile oricând 
şi oricui, deschide o convin-
gere adâncă şi clară despre 
semnificaţia acestei aniver-
sări onorabile a unui om care 
a ajuns la o vârstă mult prea 
tânără pentru o viață mult prea 
virtuoasă.

Domnul Ion Guţu este un 
om de omenie, onest, sociabil, 
sensibil, perseverent, care ştie 
să adune colegii în jurul Dom-
niei Sale. Are simţul umoru-
lui, îi place muzica, dansul şi 
este un mare amator de fotbal. 

Este de o acurateţe sufletească impecabilă, 
frumos atât la chip, cât şi la suflet. Om al 
dreptăţii şi patriot al ţării sale.

Vă admirăm şă vă preţuim pentru toate 
aceste calităţi. Multă sănătate, dragul nostru 
coleg, şi mulţi-mulţi ani pentru a făuri cât 
mai multe lucruri bune pentru prosperarea 
societăţii!

În numele colectivului Departamentu-
lui de Filologie Franceză „Gr. Cincilei”.

Valentina MOVILĂ, lector superior
Ana PERCIC, lector

La o aniversare

OM AL DREPTĂŢII, 
PATRIOT AL ŢĂRII SALE

În dimineaţa zilei 
de miercuri, 6 

iunie 2012, la răsăritul 
Soarelui, planeta Ve-
nus se va face văzută 
ca un mic cerculeţ ne-
gru care se deplasează 
pe discul strălucitor 
al Soarelui. Acest fe-
nomen, care este unul 

dintre cele mai rare eve-
nimente astronomice, este 
cunoscut ca trecerea sau 
tranzitul planetei Venus pe 
discul Soarelui.

Până în present, avem 
înregistrate documentar 
doar 6 treceri ale planetei 
Venus în faţa Soarelui: în 
1639, 1761, 1769, 1874, 
decembrie 1882 şi 8 iunie 2004. 

Condiţiile de tranzit ale lui Venus se repe-
tă cu mare exactitate după o perioadă de 243 
de ani, care se constituie din următoarele in-
tervale (în ani) dintre trecerile succesive: 8 + 
121½ + 8 + 105½ = 243. Cu alte cuvinte, două 
tranzituri pot avea loc la un interval de 8 ani, 
însă, după aceasta, următoarea trecere nu se va 
produce decât peste mai mult de un secol. 

Peste 121,5 ani după tranzitul din 1882, 
a urmat tranzitul din iunie 2004. Anul acesta, 
adică cu 8 ani mai târziu, la 6 iunie 2012, se 
va produce următorul eveniment din ciclul de 
243 de ani. După aceasta va urma iarăşi o peri-

oadă lungă de aşteptare, de 105 ani şi jumăta-
te, până la 11 decembrie 2117, când Venus va 
trece iarăşi în faţa Soarelui. 

Când se produce un tranzit, centrele Soa-
relui, ale planetei Venus şi ale Pământului se 
aliniază exact pe aceeaşi dreaptă. Însă planul 
orbitei planetei Venus fiind înclinat puţin faţă 
de planul orbitei Pământului, Venus este, de 
obicei, fie mai sus, fie mai jos de poziţia în 
care ar putea avea loc un tranzit. 

Întregul transit 
din 6 iunie 2012 
va dura peste şase 
ore şi va fi vizibil 
de pe aproximativ 
trei sferturi ale 
planetei noastre 
(vezi harta). Eu-
ropenii, inclusiv 
locuitorii R. Mol-
dova vor avea po-

sibilitatea să vadă numai partea a doua a între-
gii perioade de tranzit, începând de la răsăritul 
Soarelui şi până la ora 7h31m39s. 

Observaţiile fenomenului de tranzit al 
planetei Venus au permis astronomilor să de-
termine dimensiunile Sistemului solar. Tran-
ziţiile planetei Venus pot fi uşor observate cu 
ochiul liber, dar - atenţie !- folosind filtre spe-
ciale sau o peliculă Roentgen întunecată, ori, 
cel puţin, o sticlă de geam afumată intens. Mai 
recomandabilă este proiectarea imaginii Soa-
trelui pe un ecran.

Stefan D. TIRON
lector universitar superior

Universul aproape 

În ultima vreme se vorbeşte tot mai des despre acest 
viciu al societăţii, iar noi, medicii, considerăm impor-

tat să vă atenţionăm despre dauna întrebuinţării substanţelor 
narcotice, despre efectele nocive,  şi nu în rare cazuri drama-
tice, care le au asupra organismului uman, îndeosebi asupra 
generaţiei tinere. Pentru început, ce înseamnă narcomania? 
Prin această noţiune se subînţelege o afecţiune care apare în 
urma întrebuinţării permanente a substanţelor narcotice şi se 
manifestă printr-o atracţie patologică spre aceste substanţe 
(abuz necontrolat, sindrom de abstinenţă, degradare psihi-
că). 

Este cunoscută mononarcomania (heroinism, cocainism, 
morfinism) sau combinarea mai multor substanţe narcotice 
– polinarcomania (deseori combinarea unui narcotic cu al-
coolul).

Unul dintre simptomele narcomaniei este tendinţa nestă-
vilită spre starea de euforie, care apare în urma întrebuinţării 
substanţei narcotice. Posibilitatea atingerii stării de euforie 
scade odată cu progresarea maladiei. În narcomanie activita-
tea vitală a organismului se menţine la un anumit nivel numai 
în condiţiile întrebuinţării substanţei narcotice. În urma fo-
losirii abuzive a acestor substanţe se dezvoltă sindromul 
dependenţei psihice şi fizice. Primul simptom se manifes-

Sfatul medicului

tă în funcție de prezenţa sau lipsa narcoticului în organism. 
Lipsa drogului provoacă iritabilitate, situaţii de conflict, neli-
nişte, imposibilitate de concentrare, deoarece gândurile sunt 
îndreptate spre scopul principal – căile de obţinere a substan-
ţelor narcotice. Cei care împiedică atingerea scopului devin  
pentru narcomani adevăraţi duşmani. 

Sindromul dependenţei fizice arată că în boală sunt impli-
cate toate sistemele organismului ( s-a format un nou home-
ostaz – narcotic). În afara stării narcotizante şi ameţitoare se 
dezvoltă starea de abstinenţă: slăbiciune, scăderea tonusului 
muscular şi a tonusului cardio-vascular, imposibilitatea de a 
efectua cel mai elementar lucru fizic. Atracţia spre narcoti-
zare este evidentă şi se manifestă prin midriaz, tremur, pali-
ditate, iritabilitate, excitaţie motorie. Lipsa drogului induce 
disforie. În această stare de abstinenţă bolnavii sunt pericu-
loşi pentru sine şi pentru cei din preajma lor. Sunt capabili de 
omor, suicid şi diverse infracţiuni. În această stare pot surve-
ni pareze, paralizii, convulsii, colaps.

Cu părere de rău, aceşti pacienţi, de regulă,  se adresează 
medicului doar  în situaţii grave, când viaţa deja le este în 
pericol.

Tratamentul se efectuează în secţii specializate ale spita-
lelor de psihiatrie de către medicii narcologi, acesta fiind de 

lungă durată şi necesită efort sporit atât din partea me-
dicului, cât şi din partea pacientului şi a rudelor acestuia. 

Pronosticul – nefavorabil. Fără tratament boala 
poate decurge aproximativ 10 ani. Decesul survine, de 
obicei, în urma administrării unei supradoze, suicid, boli 
intercurente, complicaţii ale abstinenţelor grave. Eficaci-
tatea tratamentului depinde, în mare măsură, de dorinţa 
pacientului de a învinge dependenţa de drog, de starea 
stabilă socială şi de susţinerea familiei. Pronosticul se îm-
bunătăţeşte în cazul cursurilor repetate de tratament, de 
2-3 ori pe an,  a  remisiilor cu durata mai mare de 3 ani.

Cred că v-aţi dat seama de pericolul acestei boli grave. 
Probabil, aţi observat printre colegii de facultate persoane 
care consumă droguri, având deseori un comportament 
neadecvat. La fel motive de îngrijorare servesc şi nenu-
măratele seringi aruncate la întâmplare în jurul căminelor 
studenţeşti. De aceea vă îndemnăm să nu fiţi nepăsători. 
În toate aceste cazuri, fiţi vigilenţi, propagaţi modul de 
viaţă sănătos printre colegii voştri, astfel protejându-vă şi 
păstrând ce avem mai scump – sănătatea.

                            Evelina   RUSU,
medic la Centrul Medical ”Universitatea”



 



SĂ  NU  UITĂM  TRECUTUL

ULTIMA TRECERE DIN ACEST SECOL
A PLANETEI VENUS PE DISCUL SOARELUI
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